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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25817580203
Postai cím: Béke Fasor 71/a
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros Gábor
Telefon: +36 76500606
E-mail: titkarsag@kvu.hu
Fax: +36 76500606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvu.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/EKR000773612022/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):

8

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

9

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000773612022/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: Városüzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Parkfenntartási szolgáltatás”
Hivatkozási szám: EKR000773612022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

77313000-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés parkfenntartási szolgáltatás végzésére a Kecskemét város közigazgatási területén található
közterületeken”
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: „Parkfenntartási szolgáltatás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

77211400-6

További tárgyak:

77310000-6

Kiegészítő szójegyzék

77313000-7
77340000-5
77341000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
közfeladat ellátási szerződés alapján végezni köteles a közterületi növényállomány parkfenntartási munkáit. Ezen
feladat keretében gondoskodunk a zöldfelületek fűnyírásáról; az egy- és kétnyári virágágyások beültetéséről,
folyamatos ápolásáról; az évelő és cserjeágyak, sövény felületek ápolásáról, gondozásáról illetve az egyéb
zöldfelület fenntartási munkáiról.
KMJV Önkormányzat által megfogalmazott és elvárt fenntartási színvonal folyamatos biztosítása érdekében
szükséges a jelenlegi kapacitásunk bővítése alvállalkozó bevonásával.
Mennyiség:
- Kecskemét közigazgatási területén (beleértve a szatelit településrészeket is) fűnyírási munkák végzése; a
tervezett fűnyírás évi becsült mennyisége: 8-8,5 millió m2 (a szerződés időtartama alatt összesen 24-25,5 millió
m2)
- Kecskemét közigazgatási területén (beleértve a szatelit településrészeket is) egyéb kertészeti munkák
végzése (egy- és kétnyári virág- évelő- és cserjeágyak, sövény felületek fenntartási munkái: kapálás, metszés,
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elvirágzott részek eltávolítása, talaj előkészítés, ültetés, gyomlálás, és egyéb növényápolási feladatok); a tervezett
munkavégzés évi becsült mennyisége: 7-8.000 óra (a szerződés időtartama alatt összesen 21-24.000 óra)
- Ajánlattevő feladata évente minimum 300 db fa és/vagy cserje telepítése. (a szerződés időtartama alatt összesen
900 db)
A megjelölt mennyiségek tervezett mennyiségek, amelytől az eltérés lehetőségét Ajánlatkérő fenntartja.
Megrendelő a szerződés nettó 180.000.000,-Ft + ÁFA keretösszeg erejéig köti.
Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában 70%-os kimerítési kötelezettséget vállal.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
VI.3. pont folytatása:
17. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001 vagy ezekkel, a Kr. 24. § (3) bekezdés szerint egyenértékű irányítási rendszereknek való
megfelelést igazoló tanítvánnyal, vagy egyenértékű irányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.
18. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.
19. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan
költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő
figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat,
azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek helyett mást kíván
megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
21. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 20.000.000.-Ft/kár, illetve 50.000.000.-Ft/
év összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti összegre
kiterjeszteni.
22. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor be kell mutatnia, hogy rendelkezik legalább 5 fő
motoros fűnyíró szakemberrel.
23. A szolgáltatás jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A zöldterület-kezelési
szolgáltatásokat a vegetációs időszakban, időben és területileg is egyszerre kell végezni, a különböző
munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége pedig megköveteli, hogy a szolgáltatást egyetlen
vállalkozó lássa el.
24. Az értékelés módszere az 1-2. részszempont esetében a fordított arányosítása, a 3-4. értékelési részszempont
esetében az egyenes arányosítás.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
25. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
26. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő. Mértéke: 3.000.000,- HUF
Ajánlati biztosíték:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000,-Ft
A befizetés helye: Ajánlatkérő székhelye.
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11732002-21431142-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő
választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, 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
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bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell
tüntetni a befizetés jogcímét.
27. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább 2 db fűgyűjtős fűnyíró
géppel, amelyeknek a fűnyírási teljesítménye gépenként minimum 10.000 m2/óra.
(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. értékelési szempont: Az egyedi megrendelések leadásában meghatározott
kezdési időponttól számított munkakezdés ideje (munkanap) 20
2 3. értékelési szempont: Az egy nap elvégzett fűnyírási szolgáltatás minimális mennyisége (m2/nap) 20
3 4. értékelési szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 154
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az adott eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD.) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés
rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q)
pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D”
szakaszában kell feltüntetni.
Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az EEKD. használata, valamint a kizáró okok igazolása során
a Kr. 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján
öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Az EKRr 12. § (2) 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének
megfelelően, az EEKD. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6)
bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni.
Az előírt alkalmassági követelmények megfelelésnél alkalmazandó a Kbt. 65. §
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5)
bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az EEKD. IV. része „α”(alfa) szakaszát
köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy
jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta 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
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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 vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e §
szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni
a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben
az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást
kér.
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 eljárást megindító
felhívás megküldésének 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
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hónapban.
A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatoknak a megszűnt számlákra is ki kell
terjednie.
P/2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati
felhívásfeladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolója (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.
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 (kertészeti szolgáltatás) 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.
P/3.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés
tárgya (kertészeti szolgáltatás) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak
megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
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Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében beszámoló vagy 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján
megállapítható, hogy valamelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás megküldésének
időpontjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően
elkészített saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év
számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben
negatív volt.
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 származó (kertészeti szolgáltatás) - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 135.000.000,-Ft-ot.
P/3
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el a
nettó 180.000.000,-Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából számított árbevétele összesen nem éri el a nettó
135.000.000,-Ft-ot.
A Kbt. 69. § (11a) 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 (4) vagy (6)(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az
egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással
felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére
vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített
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ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg.
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 ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év
(6 évben belül megkezdett és 3 éven belül befejezett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
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 vagy képzettségük, szakmai
tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.
A szakemberek részéről nyilatkozat csatolás szükséges.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e §
szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni
a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben
az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást
kér.
M/3.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének h) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon a felhívást
feladását megelőző három év átlagos statisztikai létszámáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
a) összesen legalább 10 millió m2 fűnyírásra vonatkozó, és
b) összesen legalább 450 db fa és cserje telepítésére,
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A M/1. a) pont vonatkozásában az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.
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 három 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
- 1 fő szakmai irányítóval, akinek kertészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettsége van, 36 hónap
szakmai gyakorlat
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- 1 fő parkgondozó szakemberrel, 36 szakmai gyakorlat
- 1 fő motorfűrész kezelő szakemberrel, 36 hónap szakmai gyakorlat
- 1 fő szakember, aki ipari alpinista és egyben fakitermelő 36 hónap szakmai gyakorlat
M/3.
Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívást feladását megelőző három évben az éves átlagos statisztikai
létszáma évenként elérte legalább a 12 főt.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmények igazolásait.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők 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 vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra
is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
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.
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 felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani az adott hónapban elvégzett teljesítéséről.
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), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
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Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A teljesítéssel kapcsolatosan irányadó a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (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.
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:
A szolgáltatás jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A zöldterület-kezelési
szolgáltatásokat a vegetációs időszakban, időben és területileg is egyszerre kell végezni, a különböző
munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége pedig megköveteli, hogy a szolgáltatást egyetlen
vállalkozó lássa el.
1. Formai előírások: 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. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be
kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel az EKRr 5. § (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.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott
követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdéseire.
(2) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő
- ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell
tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt
dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem
olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha
az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni.
(3) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
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vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver
megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő
az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira
figyelemmel kell eljárni.
4. 41/A. § (4) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő
szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő
esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a
gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti
felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1)
bekezdés).
5. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bekezdései szerint előírtakat.
7. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő
költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős
fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
8. 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. Az EKRr 13. § (4) bekezdésének megfelelően az okiratnak
tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9. A Kr. 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 ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló (nemleges) nyilatkozatot.
10. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti
korlátozással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
11. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát
megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az
ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
14. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint
jár el.
15. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
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16. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel
összhangban kell értelmezni, így ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért.
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:
2022/06/24 (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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Központi Konyha (12920/2022)
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: Központi Konyha
Nemzeti azonosítószám: 15566788213
Postai cím: Rákóczi Út 8
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 24535126
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunlachaza.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/EKR000789082022/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/EKR000789082022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi Konyha
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: Közétkeztetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyag beszerzés 2022
Hivatkozási szám: EKR000789082022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15800000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Központi Konyha 2022. szeptember 15. – 2023. szeptember 15. közti időszakra történő élelmiszer alapanyag
szállítójának kiválasztása.
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: 6
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek (hús, zöldség)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: I. rész: Mirelit termékek
(hús, zöldség): 20 105. kg. Az AK fenntartja magának a jogot, hogy gazdasági érdekei alapján a megadott
mennyiséget maximum –30 % -al csökkentse. Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően
került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés
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 Vevőszolgálat működtetése 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja: Mirelit
termékek Érték áfa nélkül: 14 500 000 HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK az aj ár tekint. a fordított
arányosítás illetve a vevőszolg. működ. esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A szempontok esetében 1
és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részletek a dok.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás termékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15330000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: II. rész: Zöldség,
gyümölcs, tojás: 34 095 kg, 136 000 darab, 860 csomag, 500 fej, 180 köteg. Az AK fenntartja magának a jogot, hogy
gazdasági érdekei alapján a megadott mennyiséget maximum –30 % -al csökkentse. Az összesített mennyiség
a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként
szereplő árazatlan költségvetés 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 Vevőszolgálat működtetése 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: Zöldség, gyümölcs, tojás
Érték áfa nélkül: 22 100 000 HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK az árnál a fordított arányosítás és
a vevő szolg.-nál a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az
ajánlatokat. Részl. dok.
II.2.1)
Elnevezés: Hús- és húskészítmények (friss)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: III. rész: Hús- és
húskészítmények (friss): 20 655 kg. Az AK fenntartja magának a jogot, hogy gazdasági érdekei alapján a megadott
mennyiséget maximum –30 % -al csökkentse. Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően
került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés
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 Vevőszolgálat működtetése 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a érvénytelenné nyilvánítja: Hús- és húskészítmények.
Érték áfa nélkül: 44 500 000 HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK az árnál fordított arányosítás és
vevőszolg.-nál a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az
ajánlatokat. Részl. dok.
II.2.1)
Elnevezés: Szárazárú termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. rész: Szárazáru: 1 731 csomag, 19 112 kg, 24 594 darab, 4 397 liter. Az AK fenntartja magának a jogot, hogy
gazdasági érdekei alapján a megadott mennyiséget maximum –30 % -al csökkentse. Az összesített mennyiség
a kerekítés szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként
szereplő árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőszolgálat működtetése 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a érvénytelenné nyilvánítja: Szárazáru Érték áfa
nélkül: 13 500 000 HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK az árnál a fordított arányosítás és a vevő.szolg.nál a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl.
dok.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér és pékárú termékek
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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: V. rész: Kenyér- és
pékáru: 183 065 darab 16 535 kg. Az AK fenntartja magának a jogot, hogy gazdasági érdekei alapján a megadott
mennyiséget maximum –30 % -al csökkentse. Az összesített mennyiség a kerekítés szabályainak megfelelően
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került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő árazatlan költségvetés
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 Vevőszolgálat működtetése 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: Kenyér- és pékáru Érték áfa
nélkül: 28 000 000 HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK az árnál a fordított arányosítás és a vevőszolg.nál a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részl.
dok.
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 8.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a beszerzés időszaka alatt az alábbi mennyiségek beszerzését rendeli meg: VI. rész: Tej- és
tejtermékek: 28 255 liter, 11 940 darab, 3 060 kg. Az AK fenntartja magának a jogot, hogy gazdasági érdekei
alapján a megadott mennyiséget maximum –30 % -al csökkentse. Az összesített mennyiség a kerekítés
szabályainak megfelelően került kialakításra. A pontos mennyiséget a dokumentáció mellékleteként szereplő
árazatlan költségvetés 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 Vevőszolgálat működtetése 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AK az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: Tej- és tejtermékek
Érték áfa nélkül: 25 900 000 HUF. A Kbt. 73. § (6) bek. c) alpont alapján, az AK az árnál a fordított arányosítás és
a vevőszolg.-nál a pontkiosztás módszerét alkalmazza. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az
ajánlatokat. Részl. dok.
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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet ajánlattevő aki a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2–16. §ban meghatározottaknak megfelelően nem tudja igazolni a kizáró okok alóli mentességét. Az ajánlattevő a
kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni. Az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt az ajánlatkérő, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felhívja a kizáró okok tekintetében az előírt igazolások benyújtására. Az
ajánlattevő természetesen a fentieken túlmenően benyújthatja azon konkrét iratait is, melyekkel a
kizáró okok alóli mentességét kívánja igazolni, de ez nem kötelező. Ha azonban benyújtja ezen iratokat,
akkor az ajánlatkérő megvizsgálja azokat és adott esetben, ha az ajánlat az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető akkor, vagy elfogadja azokat, vagy hiánypótlásra szólítja fel a
nyertes ajánlattevőt a benyújtott iratok pótlása, vagy tartalmának kiegészítése, korrigálása érdekében. Az
ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, az ajánlat
benyújtásakor, a szerződéskötésig ismerté vált alvállalkozókat a szerződéskötésig nevezze meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alpontja alapján az ajánlatkérő igényli, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén igazolja az adott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hogy
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 1 esetben 15 napot meghaladó
pénzügyi sorbaálítás tétele. A sorban álló tétel alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti fogalom
értendő. Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelele, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az
ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására
vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az
adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján sorbaállítás volt az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 24 hónapban, 1 esetben, 15 napot meghaladóan.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) alpontjában meghatározottak alapján az
ajánlattevőnek nyilatkozatban igazolnia kell, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített és a közbeszerzés tárgyával – az adott élelmiszer
alapanyag csoport – azonos szállításait. A nyilatkozatban ismertetni kell a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél megnevezését és címét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a
teljesítés, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján. Ha
rész ajánlattételt kíván tenni, akkor az adott rész tekintetében kell az igazolást megtenni. Az ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
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2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b)
alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 fő
szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember végzettségét
okirattal – azaz államilag elismert kereskedelmi végzettséget biztosító alap, közép, vagy felsőfokú iskolai
végzettséget igazoló okirattal – kell igazolni, a képzettséget igazoló szakmai gyakorlatát, a szakember
által aláírt önéletrajzzal kell igazolni. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az általa megnevezett szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát is. A rendelkezésre állási nyilatkozatban a szakembernek nyilatkoznia kell
arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén, milyen foglalkoztatási formában fog a nyertes ajánlattevő
rendelkezésére állni az ajánlattevő szerződés teljesítésének időszaka alatt.
Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az
alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az
ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására
vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az
adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen,
legalább az alábbi minimum nettó értékben teljesített élelmiszer alapanyag csoportra vonatkozó
referenciával, azon rész tekintetében, egyenként, mely részre ajánlatot kíván tenni, a Kbt. 65. § (5)
bekezdése alapján: Mirelit termékek: nettó 3 000 000 HUF; Zöldség, gyümölcs, tojás: nettó 4 500 000 HUF;
Hús és húskészítmények: nettó 9 100 000 HUF; Szárazáru: nettó 4 600 000 HUF; Kenyér és pékáru: nettó 5
700 000 HUF; Tej- és tejtermékek: nettó 5 300 000 HUF. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a
végrehajtásba bevonni kívánt szakemberrel, aki kereskedelmi végzettséggel, és minimum 3 éves
kereskedelmi szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint ha a bevonandó szakember nem tesz
nyilatkozatot a szerződés teljes időszaka alatti rendelkezésre állásáról.
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 AK előleget nem biztosít az AT számára. Az AK részszámla benyújtására ad lehetőséget, minden teljesített hetet
követő hét első munkanapján, az elmúlt héten teljesítettekről. A kifizetéseket a 2007. évi CXXVII törvény 159. §,
illetve a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján hajtja végre. Az AK a szerződés biztosítékaként többek közt a
teljes szerződési értékre vonatkozóan késedelmi – 1%/nap – és meghiúsulási – 10 % – kötbért köt ki, mely az adott
résszámlából kerül levonásra. A jótállás határidejét az AK a dokumentációban határozta meg, mely kezdetének
időpontja a hiba- és hiánymentes átadás-átvétel dátuma. A beszerzés ellenértékét az AK fizeti ki. A kötbér vetítési
alapja a szerződés áfa nélküli, nettó összege és a maximális késedelmi kötbér mértéke 10 %. Késedelmes fizetés
esetén az AK késedelmi kamatot köteles fizetni. A kifizetés pénzneme: HUF. Az AK alkalmazza a Kbt. 135.–ban
foglaltakat. Részletek a dokumentációban.
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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtésre az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint kerül sor, részletek a
dokumentációban kerültek meghatározásra.
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: 2022/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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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: 2022/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ban foglaltaknak megfelelően, és
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben
meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. augusztus hónap.
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 Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott, egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatvány kitöltésének részleteit, az AK a dokumentációban határozta meg.
2.) Az alkalmassági feltételek tekintetében az AK elfogadja, az AT egyszerű nyilatkozatát.
3.) Az AK meghatározza, hogy az AT ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön
nyilatkozatot ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.) Az AK előírja, hogy az AT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozatban jelölje meg a ajánlatának
azt a részét és %-os arányát (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és az
alvállalkozó adószámát. Amennyiben az ajánlattételkor az alvállalkozó személye még nem ismert, akkor
legkésőbb a szerződéskötésig kell megtennie a nyilatkozatot a nyertes ajánlattevőnek.
5.) Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról,
hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, akkor ki az a szervezet – név, székhelycím – akire támaszkodva kívánja az alkalmassági
követelményeket teljesíteni. Az AK meghatározza, hogy az AT az ajánlatához csatolja a Kbt. 67. § (1)
bekezdésben meghatározott, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezet nyilatkozatát,
melyben a szervezet arról nyilatkozik, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon hajtja végre az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
nyilatkozatát csak az adott rész és/vagy az adott alkalmassági feltétel tekintetében kell megadnia.
6.) Az AK az adott esetben lefolytatásra kerülő elektronikus árlejtés eredményének kialakulását követően,
ezen eljárási cselekmény elmaradása esetén az ajánlatok értékelését követően megvizsgálja a Kbt. 72.
§ alapján az érvényes ajánlatok ajánlati árát azon szempontból, hogy az adott ajánlati ár nem minősül
e aránytalanul alacsony ajánlati árnak. Az AK meghatározza, hogy a becsült érték –20 % alatti értéket
automatikusan aránytalanul alacsony ajánlati árnak tekinti, és vizsgálni kívánja azt.
7.) Az AK meghatározza, hogy a dokumentáció V. fejezetében egyéb, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó
szabályokat is előírt, és azoknak, az ajánlattevőnek meg kell felelnie.
8.) A dokumentáció tartalmazza az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét, valamint az ajánlattétel egyéb
szabályait.
9.) Az AK a dokumentációban részletesen meghatározza az ajánlattétel egyéb szabályait, különösen
a Kbt. 66. § (4) bekezdésre, a 76. § (9) bekezdés c–d) alpontra, valamint az 50. § (2) bekezdés p)
alpontra figyelemmel. Az AK szintén a dokumentációban részletesen meghatározza a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 2–16. §-ban előírtakat, valamint a 30. § (4) bekezdés alapján szigorúbban
határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az alkalmassági feltételeket, és a 13. §-ban
meghatározottakat.
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10.) Az AK az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót
foglalkoztatja. Lajstrom száma: 00083. Levelezési címe: 7300 Komló, Köztársaság u. 15. e-mail címe:
drczukorjanos@czukor.hu.
11.) Az AK az ajánlati kötöttség 1 hónapja alatt 30 naptári napot ért.
12.) Azon AT aki vevőszolgálatot kíván működtetni, külön kell, hogy az AK által biztosított űrlapon,
nyilatkozzon arról, hogy nyertessége esetén, a vevő szolgálat milyen információk alapján érhető el.
13.) Az AK kijelenti a Kbt. 35. § (8) bekezdés utolsó mondata alapján, hogy nem írja elő gazdálkodó
szervezet alapításának kötelezettségét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig
a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés
megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (11671/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Pail Erzsébet
Telefon: +36 46512700
E-mail: tothne.erzsbet@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803942022/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):

37

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

38

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803942022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Miskolctapolca, Csónakázó tó rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR000803942022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90513600-2
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Miskolctapolca, Csónakázó tó rehabilitációja
Szerves iszap maradék mederanyag eltávolítása hidromechanizációs úszó kotró alkalmazásával.
1. Az iszap kitermeléshez szükséges engedélyek, hozzájárulások megszerzése, egyeztetések lefolytatása.
2. A teljes vízterület felmérése szükséges pontszerű mérésekkel 10m-es raszterben 6837 m2-es területen,
3D-s mederkép készítés és ultrahangos eszközzel végzett iszaptérkép kialakítása a munkálatok után,
eredményértékelés céljából.
3. Hidromechanizációs eszközzel végzett iszap kitermelés megvalósítása szükséges megközelítőleg ~2800-3000
m³ mennyiségben, mely iszapot csővezetékes szállítással kell eljuttatni a kijelölt depóterületre.
4. Dehidratáló párnák alkalmazása az iszap (kotort zagy) leválasztására és szikkasztására. A párnák megfelelő
elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges speciális depónia és vízelvezető rendszer kiépítése.
5. A (2-3 hét alatt) szikkadt (~2500 m3) mederanyag elszállítása a kijelölt elhelyezési területre.
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: Miskolctapolca, Csónakázó tó rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90513600-2

További tárgyak:

90513700-3

Kiegészítő szójegyzék

90513800-4
90513900-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc 46292/7 hrsz; 46292/8 hrsz; 46292/11 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Miskolctapolca, Csónakázó tó rehabilitációja
Szerves iszap maradék mederanyag eltávolítása hidromechanizációs úszó kotró alkalmazásával.
1. Az iszap kitermeléshez szükséges engedélyek, hozzájárulások megszerzése, egyeztetések lefolytatása.
2. A teljes vízterület felmérése szükséges pontszerű mérésekkel 10m-es raszterben 6837 m2-es területen,
3D-s mederkép készítés és ultrahangos eszközzel végzett iszaptérkép kialakítása a munkálatok után,
eredményértékelés céljából.
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3. Hidromechanizációs eszközzel végzett iszap kitermelés megvalósítása szükséges megközelítőleg ~2800-3000
m³ mennyiségben, mely iszapot csővezetékes szállítással kell eljuttatni a kijelölt depóterületre.
4. Dehidratáló párnák alkalmazása az iszap (kotort zagy) leválasztására és szikkasztására. A párnák megfelelő
elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges speciális depónia és vízelvezető rendszer kiépítése.
5. A (2-3 hét alatt) szikkadt (~2500 m3) mederanyag elszállítása a kijelölt elhelyezési területre.
(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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002
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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.
§(1) bek. b) pont).
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra.
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A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött
formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a
Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles
elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.)
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy
személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre
bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról
szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
(Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók
tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek.
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és
12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V.
Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. 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.
Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint
ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívására a Kr. 8. 10, 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok
benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt
kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti
az igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1: Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
és (3a) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban (6
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évben) befejzett de legfeljebb 108 hónapban (9 évben) megkezdett legjelentősebb szolgáltatásairól, a
321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § -nak megfelelő módon.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (3a) bekezdés (b) pontját.
Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21/A. §-át.
A referencianyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- címét,
- kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát,
- a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen,
- a szolgáltatás mennyiségét,
- a teljesítés idejét [a kezdési – azaz a szerződéskötés - időpontja és befejezési időpontja – év/hó/nap],
- 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.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa
szakasz kitöltését kéri!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M1/1: legalább 1 db, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban ultrahangos
eszközökkel végzett mederkép-alkotásra vonatkozó referencia munkákkal.
M1/2: legalább 1 db, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, nagy pontosságú
pontszerű, raszteres mérésekre vonatkozó referenciával.
M1/3: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban olyan, összességében legalább
2000 m3 iszapkitermelésre vonatkozó referenciával/referenciákkal, amely(ek) hidromechanizációs kotrásra
vonatkoznak.
M1/4: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, minimum 2000 m3 lágyiszap
sikeres leválasztására vonatkozó, balesetmentes körülmények között végzett teljesített szerződéssel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
x A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
x A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A kötbér alap a teljes nettó díj, mértéke a díj 1 %-a, minden késedelmes nap után, mely
legfeljebb 20 nap, melynek túllépése esetén Megrendelő elállhat a szerződéstől illetve azt felmondhatja.
Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiségre vetített nettó vállalkozói díj
100 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Ha a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a szerződés meghiúsul, Vállalkozó
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Mértéke 30 millió forint.
Ajánlatkérő előleg lehetőségét nem biztosítja. 1 db számla (100 %-os megrendelő által igazolt teljesítés esetében).
A számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.
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
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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: 2022/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)–(1c) és
a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltakat alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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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./ Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a teljesítés során felhasznált anyagok rendelkezni
fognak a jogszabályokban előírt engedélyekkel, amelyeket a teljesítés során Vállalkozónak be kell
mutatnia a Megrendelő részére.
2./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) 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) M1-M2
pontjai.
3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2)
bekezdés].
6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4)
bekezdés].
7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont
szerint történik.
8./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó
szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.
9./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a
tárgyi közbeszerzési eljárásban.
10./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték,
valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján
felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az
előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
12./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot kell benyújtani!
13./ Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni, módosítani a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a jelen szerződés aláírásának
időpontjáig és a szerződés teljes hatálya alatt mindvégig fenntartani, azokat bemutatni a Megrendelő
részére. A felelősségbiztosításnak szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységre és legalább az ajánlat szerinti forint éves összegre terjedően, esetszám és eseti érték
korlátozása nélkül kell vonatkoznia. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a
biztosítási kötvény másolata szolgál, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
14./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)
15./ Részajánlattétel kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásban a részekre történő
ajánlattétel biztosítása nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel az elvégzendő feladat szakmai
egységével. A szolgáltatás egy egységet képez, amely nem bontható részekre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/24 (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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Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen működő részvényt (12934/2022)
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: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő
részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11327646219
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nitrokemia.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/EKR000867302022/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):
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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/EKR000867302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Királyszentistváni szennyvíziszap II
Hivatkozási szám: EKR000867302022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Királyszentistváni ipari szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap 190813*
(ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap) hulladék azonosító kód
besorolású részlegesen víztelenített (szárazanyag- tartalom 30-40 m/m%) iszap átvételére, elszállítására és
ártalmatlanítására vagy hasznosítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
előírásainak megfelelően, a környezetszennyezést kizáró módon.
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: Királyszentistváni szennyvíziszap II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90512000-9

További tárgyak:

90513800-4

Kiegészítő szójegyzék

90513900-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő ipari szennyvíztisztító telepe, Királyszentistván
020/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Királyszentistváni ipari szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap 190813*
(ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap) hulladék azonosító kód
besorolású részlegesen víztelenített (szárazanyag- tartalom 30-40 m/m%) iszap átvételére, elszállítására és
ártalmatlanítására vagy hasznosítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
előírásainak megfelelően, a környezetszennyezést kizáró módon.
Ajánlattevő feladatai:
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Ajánlatkérő tulajdonában álló és a Királyszentistván 020/5 hrsz. alatt található ipari szennyvíztisztító telepen
képződő iszaphulladék átvétele, a munkahelyi gyűjtőből a szállítójárműre történő gépi rakodás, elszállítás és
kezelése – bármely hulladékgazdálkodási művelet.
HAK azonosító: 19 08 13 (ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap)
A keretszerződés keretmennyisége: 300 t/év, mely mennyiségtől Ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet. Ajánlatkérő a 300
t/év mennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
Az eljárás nyertesének (Vállalkozó) feladata a hulladékokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 19 08
13* azonosító kódú veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása (végső ártalmatlanítási pont) és/vagy
hasznosítása, a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint. A fentiek szerinti tevékenységeket csak
olyan szervezet végezheti, amely rendelkezik az adott típusú hulladék tekintetében ezen tevékenységekre kiadott
érvényes hulladékkezelési engedéllyel és szabad kapacitással.
Vállalkozónak, vagy vele szerződéses viszonyban álló megnevezett szervezetnek a szállítás mellett az
ártalmatlanításról és/vagy hasznosításról is gondoskodnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Eseti megrendelések teljesítésére vállalt határidő (legkedvezőbb értékelt: 3
naptári nap, legkedvezőtlenebb: 7 naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a fenti határozott időtartam lejárta
előtt min. 30 nappal Vállalkozóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbíthatja a szerződés
időtartamát további 3 hónappal, amennyiben a II.2.4) pont szerinti keretmennyiség még nem merül ki a
határidő lejártakor.
A keretszerződés megszűnik abban az esetben, amennyiben a keretmennyiség kimerül.
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:
Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-100. Az értékelés módszere:
Egységár esetén fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont esetén értékarányosítás.
AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet (közös)ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a
321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) 1. § -16. § rendelkezései szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/
A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill.
a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8, 10. § 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek.
rendelkezéseire.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1) – (2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem
állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során
– a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész alfa
pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bek. alapján kötelező:
P.1) a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az
Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
Ajánlatkérő ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Amennyiben ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő köteles az ajánlattevő
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pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésnek ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(hulladék ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele eléri vagy meghaladja a 12.000.000,- Ft-ot.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. §
(3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre
vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye
egynél több évben volt negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során
– a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész alfa
pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó
kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M/1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdései szerinti
ismertetése.
A referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell:
— szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége
— az elvégzett szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az M/1. követelmény
teljesülése megállapítható legyen),
— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát / referenciákat a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.,
és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három
éven belül befejezett, legalább 200 tonna szennyvíz kezeléséből származó (HAK vagy EWC alcsoport 19
08 13) veszélyes hulladék elszállítására és/vagy ártalmatlanítására és/vagy hasznosítására vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referenciára / referenciákra vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmények egy vagy több
szerződésből is teljesíthetők. Folyamatban lévő szerződés esetén a már igazolt részteljesítés bemutatható
a referencia követelmények igazolására.
A Kbt. 65. § (6) – (12) bekezdés alapján az előírt követelménynek ajánlattevő más szervezet / személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az M/1. pontban előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér
A késedelemmel érintett szállításonként 250.000.- Ft/alkalom, azzal, hogy a 7 naptári napot meghaladó késedelem
esetén Ajánlatkérő az eseti megrendelést meghiúsultnak tekinti és nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke az eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér a keretszerződés meghiúsulása esetére:
A keretösszeg még le nem hívott nettó ellenértékének 20 %-a.
A mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályok a szerződéstervezetben.
Az ellenszolgáltatás teljesítése: nyertes ajánlattevő havonta utólag jogosult számlát benyújtani az aktuális
időszakban elszállított, ártalmatlanított és/vagy hasznosított iszap mennyisége alapján. Megrendelő előleget nem
fizet.
Ellenszolgált. teljesítése Kbt.135.§ (1) bek.(5)-(6) bek.,valamint a Ptk.6:130.§ (1)-(2)bek. 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
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő tárgyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése kimerült, az azonos tárgyban
lefolytatott (2022/S 079-212829, KÉ-7678/2022) eljárása eredménytelen lett. Ajánlatkérő folyamatos
működéséből adódóan a tárgy szerinti szolgáltatás igénybevétele elengedhetetlen tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő telephelyén nem rendelkezik olyan tárolási kapacitással, mellyel a folyamatosan termelődő
iszaphulladékot akár átmenetileg, akár hosszabb távon tárolni tudja. Előbbiekre figyelemmel az üzemelés
biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy mielőbb hatályos szerződéssel rendelkezzen a tárgy szerinti
szolgáltatásra.
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)
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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: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a
bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023
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 jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
2.) Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
3.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
4.) Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak
teljesítéséig a teljesítéshez kapcsolódóan ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott károk
fedezetére szolgáló, ajánlattevő tevékenységére vonatkozó legalább 20 millió HUF/év, valamint 5 millió
HUF/kár összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződésre is kiterjedően. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig
megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles
másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító
által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való
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visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
5.) Nyertes ajánlattevőnek vagy a hulladékszállításában közreműködő alvállalkozóinak a keretszerződés
megkötésének időpontjára, valamint a keretszerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie
kell érvényes hulladékgazdálkodási engedélyekkel a szerződéssel érintett hulladékok elszállítására és
kezelésére vonatkozóan, illetve a hulladékot befogadó szerződött partnereitől származó befogadói
nyilatkozattal.
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8.) FAKSZ: Dr. Takács Éva (lsz:00526), Dr. Kabai Ildikó (lsz:01263)
9.) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
10.) Részajánlattétel kizárása: Részajánlattétel kizárt: A műszaki tartalom összefüggő, a királyszentistváni
helyszínen becsült mennyiség egy telephelyről történő elszállítást jelent, egy egységet képez, amelynek
bármilyen megbontása gazdaságossági, költséghatékonysági szempontból nem indokolt.
11.) Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani,
ha az ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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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Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12942/2022)
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: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24086954217
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
Telefon: +36 205152564
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.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/EKR000898122022/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/EKR000898122022/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: Villamosenergia-termelést előkészítő tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ügyviteli szolgáltatások nyújtása II.
Hivatkozási szám: EKR000898122022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79211000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ügyviteli szolgáltatások nyújtása a Paks II. Zrt. részére II.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 398500000 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: Ügyviteli szolgáltatások nyújtása II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79211000-6

További tárgyak:

79211100-7

Kiegészítő szójegyzék

79211110-0
79211200-8
79220000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, hrsz. 4703/39. (Inkubátorház)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szolgáltató feladatát képezi szolgáltatási szerződés keretében pénzügyi–számviteli és bérszámfejtési
szolgáltatások nyújtása az Ajánlatkérő SAP S4Hana rendszerében.
A szerződés keretösszege: 398.500.000 Ft, amelyből a Felek a tényleges teljesítés és ajánlattevő megajánlása
alapján számolnak el. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegét előzetesen becsült kapacitásigénynek tekinti.
Ajánlatkérő kizárólag a keretösszeg 70 %-ának felhasználására vállal kötelezettséget.
A szolgáltatásnyújtás megkezdéséről Ajánlatkérő a szolgáltatásnyújtás kezdetét megelőző legkésőbb 60.
naptári napon tájékoztatja a Szolgáltatót. A szolgáltatásnyújtás kezdete legkésőbb 2023.01.01. A keretszerződés
időtartama a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a 2026. évi éves zárásig (a 2026. évi éves beszámoló
összeállításáig és annak Alapító általi jóváhagyásáig) tart.
A szolgáltatásnyújtás főbb feladatkörei:
- Pénzügyi számviteli alapszolgáltatás
o Törzsadatkezelés és kapcsolódó nyilvántartások vezetése
o Zárás végrehajtása és főkönyvi vegyes könyvelések elvégzése
o Beszámoló készítés
o Adózással kapcsolatos szolgáltatások elvégzése
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- Bankkönyvelés és Treasury
o Treasury szolgáltatás
o Bankforgalom kezelése
o Fizetési igények kezelése
- Kimenő számlázás
o Kimenő számlázás
- Bejövő számlakezelés
o Szállítói számlakezelés
- Eszközkönyvelés
o Tárgyi eszköz könyvelés
- HR szolgáltatás
- HR kontrolling szolgáltatás
- Szakértői tevékenység
- Támogató tevékenység
- Oktatási tevékenység
Az ügyviteli szolgáltató feladatát képezi a SAP S4Hana rendszer Szolgáltató által használt moduljainak,
funkcióinak üzleti üzemeltetése és az ügyviteli szolgáltatás nyújtásához szükséges további rendszerek,
alkalmazások üzemeltetése. Ajánlatkérő könyvvitelének vezetése az Ajánlatkérő Számviteli Politikája, a magyar
(HAS) és az Ajánlatkérő döntése esetén nemzetközi (IFRS) számviteli sztenderdek szerint hajtandó végre.
A SAP rendszer Szolgáltató által használandó moduljai a következők: FI, FI-GL, AA, AP, AR, IM-PS, SD, MM, TR, HCM,
fizetési igény WF, számlakezelési WF, kifizetési WF, vegyes könyvelési WF.
Az ügyviteli szolgáltatások nyújtásához a Szolgáltató a szállítói számlák iktatását, digitalizálását hiteles archiválását
és megtekintését támogató, valamint a vevői számlák és bankkivonatok megtekintését támogató informatikai
megoldással kell rendelkezzen, amelyhez az Ajánlatkérő számára is kell hozzáférést biztosítson.
A szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató ügyviteli szolgáltatás nyújtásában részt vevő munkavállalói számára a
SAP S4Hana rendszer és a számviteli sztenderdek ismerete elengedhetetlen. Az ügyviteli szolgáltatás nyújtásában
részt vevő munkavállalók képzése, tudásának folyamatosan magas szinten tartása a Szolgáltató feladata.
A Szolgáltató és az Ajánlatkérő közös felelőssége a számviteli nyilvántartás naprakész vezetése, az együttműködés
és az átfutási idők tartása, ezért az ügyviteli szolgáltatás egyes részfeladatai végrehajtása során (számlák,
dokumentumok átadás-átvétele, szolgáltatással kapcsolatos napi személyes egyeztetés, számlák, dokumentumok
tárolása, könyvvizsgálat, adóhatósági helyszíni vizsgálat vagy társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokkal
kapcsolatos vizsgálat támogatása) a Szolgáltató a vonatkozó értékelési szempont szerinti megajánlásának
megfelelő személyes megjelenést és a dokumentumok rendelkezésre állását biztosítja az Ajánlatkérő telephelyén.
A Szolgáltató feladata a szolgáltatási időszakot megelőző időszak számviteli bizonylatainak, könyvelési
dokumentumok átvétele, mivel a korábbi könyvviteli nyilvántartás, az azok alapját jelentő számviteli bizonylatok,
dokumentumok segítségével a korábbi időszakot érintő hatósági ellenőrzéseket (NAV, ÁSZ, KEHI, egyéb
hatóságok) az egyes hatóságok által meghatározott határidőn belül, hatékonyan ki kell tudnia szolgálni.
Tervezett éves szolgáltatási mennyiségek:
Pénzügyi számviteli alapszolgáltatás (hónap): 12
Bankkönyvelés és Treasury (könyvelt banki tételek száma): 1.750
Kimenő számlázás (számla tételszám): 500
Bejövő számla könyvelés (számla tételszám): 12.550
Eszközkönyvelés (eszközmozgások tételszáma): 1.650
HR kontrolling alapszolgáltatás (hónap):12
Első számfejtés (számfejtési létszám): 11.500
Hóközi számfejtés (számfejtési létszám): 1.050
Szakértői tevékenység (szakértői nap): 50
A részletes feladatspecifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A részvételi felhívás III.1.3. M2. a) pontja tekintetében megajánlott szakember
szakmai többlettapasztalata (max. 60 hónap) 5
2 A részvételi felhívás III.1.3. M2. b) pontja tekintetében megajánlott szakember szakmai
többlettapasztalata (max. 60 hónap) 5
3 A részvételi felhívás III.1.3. M2. c) pontja tekintetében megajánlott szakember szakmai
többlettapasztalata (max. 60 hónap) 5
4 A részvételi felhívás III.1.3. M2. d) pontja tekintetében megajánlott szakember szakmai
többlettapasztalata (max. 60 hónap) 5
5 Az ajánlattevő által a szolgáltatás teljesítésére megajánlott helyszíntől az Ajánlatkérő 7030 Paks, hrsz.
4703/39. alatti telephelyére gépjármű igénybevételével történő utazás percben mért időtartama (max. 60
perc) 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: 398500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2027/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama automatikusan
meghosszabbodik a 2026. évi éves beszámoló Alapítói jóváhagyásának időpontjáig, amennyiben a 2026.
évi éves beszámoló Alapítói jóváhagyása 2027.03.31-ig nem történik meg.
Nem képezi a szerződés tárgyát a 2026. december 31-ét követő időszak könyvelésével és ügyvitelével
kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, nyertes ajánlattevő köteles azonban a 2027. január 1. – 2027.
március 31. közötti időszakban elvégezni a 2026. év zárásához kapcsolódó feladatokat, és jogosult annak
díjazására.
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: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni
a részvételre jelentkezők számát.
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:
A II.2.7. pontban foglalt szerződéskezdési dátum a II.2.4. pontban foglaltak szerint tervezett időpont.
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, vagy
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési
dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő felhívja
a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására
vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja
figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi
figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen
más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis
csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2)
bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia
kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevő az ajánlatkérő
felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell
benyújtania,
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell
benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot
az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. 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 a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó
ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát
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kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását
az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására
szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint:
P1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (ügyviteli szolgáltatás)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat benyújtásával, attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a Kr. 19. §
(3) és 24. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a közbeszerzés
tárgya (ügyviteli szolgáltatás) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el
összesen a 150.000.000.- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó
ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki ill. szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát
kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását
az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására
szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint:
M1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel)
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített,
legjelentősebb ügyviteli szolgáltatásainak ismertetésével, legalább az alábbi tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év, hó, nap),
— a szerződést kötő másik fél neve,
— a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás összege,
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím).
A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) a) pontja alapján a 3 éven belül
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg (Kr. 21/A.§). Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a Kbt.65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
M2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével,
végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket részvételre jelentkező
be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség illetve képzettség az azt igazoló oklevél egyszerű másolatban
történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz
benyújtásával igazolandó, amelynek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: szakember
neve, végzettsége/képzettsége, szakmai gyakorlatának időtartama (kezdő és befejező év, hónap, nap
pontossággal), a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek bemutatását, annak a szervezetnek
a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
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jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában, valamint a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés
teljesítése során rendelkezésre fog állni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a
részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik összesen
legalább nettó 150.000.000.- Ft értékű referenciával ügyviteli szolgáltatás nyújtása terén.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151.§ (1) bekezdése alapján 1 fő okleveles könyvvizsgálói
szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, továbbá a könyvviteli szolgáltatás körébe
tartozó feladatok irányítása, vezetése, az éves beszámoló elkészítése terén minimum 3 év gyakorlattal
rendelkező szakember,
b) 1 fő adótanácsadói végzettséggel, továbbá adózás és SAP rendszer használata terén minimum 3 év
gyakorlattal rendelkező szakember,
c) 1 fő IFRS mérlegképes könyvelői végzettséggel, továbbá IFRS könyvelés és SAP rendszer használata
terén minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakember,
d) 1 fő bér és társadalombiztosítási szakelőadói képesítéssel, továbbá minimum 3 év SAP HCM gyakorlattal
rendelkező szakember.
Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberek megajánlását is
elfogadja, ebben az esetben az egyenértékűség biztosítása az ajánlattevő feladata. Ugyanazon szakember
több pozícióra nem ajánlható meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A számvitelről szóló
2000. évi C. tv. 151.§ (1) bekezdés.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számlák ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre havonta
egy részletben, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésnek az ajánlatkérő általi
elfogadását követően.
Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadók. Ajánlatkérő késedelmes fizetése estére
a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak irányadóak.
A számlák kifizetésének részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő nem megfelelő teljesítése esetén a közbeszerzési dokumentumokban rögzített szankciók
kerülnek alkalmazásra.
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
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az ajánlatkérő által azonos tárgyban megindított EKR000012212022 számú közbeszerzési
eljárásban nem érkezett be ajánlat, ezért az a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen
lett. Gyorsított eljárás alkalmazása nélkül a Kbt. 83. § (1) bekezdés szerinti határidők nem lennének
betarthatóak.
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)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/08/12 (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 igen
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2026 I. negyedév.
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. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában 5.000.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni.
A 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.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a Paks II. Atomerőmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404326-50526677-67521005 számú
bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
banki készfizető kezesség biztosítással vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Részletes előírások a dokumentációban.
2. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
3. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.
4. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre
jelentkező nevét és székhelyét.
5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!).
6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10.
Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- Ajánlati ár: fordított arányosítás.
- Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás.
- Utazási idő: fordított arányosítás.
A módszerek ismertetése részletesen a közbeszerzési dokumentumokban található.
A teljesítésben részt vevő szakemberek szakmai többlettapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok
esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján szakemberenként 60 hónap többlettapasztalati
időben határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja.
Az ajánlattevő által a szolgáltatás teljesítésére megajánlott helyszíntől az Ajánlatkérő 7030 Paks, hrsz.
4703/39. alatti telephelyére gépjármű igénybevételével történő utazás percben mért időtartama értékelési
szempont esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 10 percben határozza meg az ajánlati
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. 60 percet meghaladó gépjármű igénybevételével
történő utazás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
Az értékeléssel kapcsolatos további információk a közbeszerzési dokumentumokban.
7. Minősített ajánlattevők: Az alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módjai a Közbeszerzési Hatóság
által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.
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8. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre
jelentkezők esetében.
9. Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200.
12. A tárgyalásos eljárás indoklása: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés jellegével,
összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez
kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a Kbt. 66. § (3) bekezdése szerint a részvételi
szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
14. A részajánlattétel kizárásának indokai: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a
részajánlattétel biztosítását. A feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó
tevékenységeket kell a nyertes ajánlattevőnek végeznie. Felelősségi és munkaszervezési szempontból sem
lehet a feladatokat megosztani.
15. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról szóló nyilatkozatot.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/07/13 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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a
Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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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Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház (13183/2022)
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: Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15366052208
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pelles Rafael
Telefon: +36 96507900
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.petz.gyor.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/EKR000500292022/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/EKR000500292022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járóbeteg szakellátás fejlesztése EFOP 2.2.19-17
Hivatkozási szám: EKR000500292022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés járóbeteg szakellátás fejlesztésére EFOP-2.2.19-17-2017-00007 azonosító számú pályázat
keretein belül.
1. rész: Gasztroenterológia
2. rész: Fogászat
3. rész: Röntgen
4. rész: Diagnosztika
5. rész: Bőrgyógyászat
6. rész: Ultrahang készülékek
7. rész: Nőgyógyászat
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: Gasztroenterológia
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33168100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db duodenoszkóp beszerzésére.
Elvárt paraméter:
- Video duodenoszkóp
- Csatlakoztatható az intézményben alkalmazott meglévő Olympus CV-190 videoprocesszorhoz
- Látószög: min 100°
- Bevezető cső külső átmérő: max 12,5 mm
- Hajlíthatóság, min fel/le: 120°/90°, bal/jobb: 90°/110°
- Munkacsatorna átmérő: min 4,2 mm
- Munkahossz: min 1200 mm
- Levehető disztális kupak a megfelelő tisztíthatóság érdekében
- A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az
elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést
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- Szállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus
berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2
órában max. 3 fő részére.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

72

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A műszaki leírásban
Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő
áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében
ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása
esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül
vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely 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.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 3 hónap alatt 90 naptári napot ért,lásd részletesen
szerződéstervezet II.1.
II.2.1)
Elnevezés: Fogászat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33130000-0

További tárgyak:
33115100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db fogászati kezelőegység és 1 db fogászati CT beszerzésére.
Fogászati kezelőegység esetében elvárt paraméter:
- Kezelőegység max. mérete 176x178x85cm (HxSZxM) a helyszín maximális befogadó méretét figyelembe véve
- Orvosi, valamint nővér oldalról egyaránt programozható
- Min. 4 program + 1 visszatérő funkció
- Elektromechanikus kezelőszék
- Bal oldali karfával, fekvő és hagyományos kezeléshez, széles háttámla
- Varrás nélküli tisztítható kárpit
- Biztonsági mikrokapcsolók, a szék mozgásban akadályoztatása esetére
- Függőtömlős kivitelű orvosi konzol, 4 kivezetéses
- Vízszabályzás műszerasztalon
- Szállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus
berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.
Fogászati CT esetében elvárt paraméter:
Alkalmazási területek: Panoráma röntgenfelvételek készítése; 3D CBCT felvétel készítése
Általános jellemzők:
- 3D szenzor
- 3D FOV méret min. 10x10 cm
- Csőfeszültség 2D esetén 60-85 kV, CB3D esetén 90 kV (pulzáló mód)
- Detektor 2D üzemmódban CMOS
- Detektor 3D üzemmódban amorf szilikon
- Szállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus
berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.
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A jelenleg kiépített és röntgenezésre használt helyiség mérete: 194x144cm alapterület, 3m belmagasság- A
megajánlott termék az adott méretű helyiségbe elhelyezhető
A meglévő Orthopantomograf berendezés leszerelése és szakszerű megsemmisítése
Az új berendezés helyszínre történő beszerelése, beszállítása után
-szükség esetén- a helység padlóburkolatának helyreállítása, szükség szerint cseréje
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2
órában max. 3 fő részére.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Fogászati CT 13X16 cm 3D FOV méret (Igen/Nem) 5
2 2. Fogászati CT Intelligens dóziskontroll (automatikusan a beteg tömegéhez és denzitásához igazított
sugárteljesítmény) (Igen/Nem) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 93
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen felhívás II.2.4) pontjába rögzített mennyiségeken felül
további 1 db fogászati kezelőegységet, amennyiben szükségessé válik, opció keretében vásárolja meg
nyertes ajánlattevőtől.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 naptári napon belül jogosult az opciót egyoldalú
nyilatkozatával lehívni. Az opciós tétel esetében a lehívástól számított 90 naptári napon belül köteles
az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére hiánytalanul és hibátlanul átadni, mely határidőbe beleszámít a
betanítás, próbaüzem is. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott
opciót ne hívja le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt termékleírásokat tekinti a megajánlások
alátámasztásának.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 3 hónap alatt 90 naptári napot ért, lásd részletesen
szerződéstervezet II.1.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány.
II.2.1)
Elnevezés: Röntgen
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db C-íves röntgen és 1 db átsugározható betegasztal beszerzésére.
Elvárt paraméter a C-íves röntgen esetében:
- Mobil, C-íves röntgen berendezés
Generátor:
- Nagyfrekvenciás röntgengenerátor
- Processzoros vezérlés
- Csőfeszültség tartomány min. 40-110kV
- Legnagyobb beállítható felvételi csőáram min. 20mA
Röntgen cső:
- Álló vagy forgó anódú
- Fókuszok száma min. 2db
- Kis fókusz max. 0,6mm
Mechanika:
- Lábkapcsoló
- C-ív mélység min. 680mm
Elvárt paraméter az átsugározható betegasztal esetében:
- Min. négyrészes (fejrész, hátrész, ülőrész és osztott lábrész) átsugarazható kivitel
- Az asztal burkolata rozsdamentes acél
- A fekvő felület mérete (oldalsínek nélkül) min. 2000x520mm
- Antidecubitus vízhatlan párnázat vastagsága min. 70mm
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- A párnázat levehető, mosható, fertőtleníthető
- Motoros / hidraulikus magasságállítás min. 750-1050mm
- Motoros / hidraulikus háttámla állítás
- Motoros / hidraulikus Trendellenburg / anti-Trendellenburg állítás min. ±30°
- Szállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus
berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2
órában max. 3 fő részére.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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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: EFOP-2.2.19-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A műszaki leírásban
Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő
áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében
ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása
esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül
vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely 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.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 3 hónap alatt 90 naptári napot ért, lásd részletesen
szerződéstervezet II.1.
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztika
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés összesen 38 db diagnosztikai készülék beszerzésére.
Beszerzendő készülék és elvárt paraméterek / mennyiség (db)
- Holter EKG rendszer (5 felvevővel): 1 db
Rendszerhez kapcsolódó leletező állomás
Windows operációs rendszer
Min. i3, 3 GHz processzor
Min. 1TB merevlemez
Min. 4 GB RAM
DVD író-, olvasó
Min. 21’’-os monitor
USB port min. 6 db
A4 lézernyomtató
Teljes karakteres billentyűzet
Egér
- 12 elvezetéses EKG: 4 db
Könnyen kezelhető, hordozható EKG készülék
Beépített színes TFT/LCD kijelző min. 7”
Képernyő felbontása min. 800 x 480 pixel
Teljes alfanumerikus billentyűzet
Opcionálisan vonalkódolvasó csatlakoztatásának lehetősége későbbi bővítési lehetőség céljából
Kijelzőn egyidejűleg megjeleníthető csatornák száma min. 12
- ABPM készülék: 7 db
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A készülék legalább LCD kijelzővel rendelkezik
A kijelzőn megjeleníthető értékek egyidejűleg min. szisztolés érték, diasztolés érték, pulzusszám
Automatikus önellenőrzés lefutása a készülék bekapcsolásakor
A készülékben beállítható mérési protokollok száma min. 3
Nappali és éjszakai időszakok, valamint az azokhoz kapcsolódó mérési időszakok megadása
Oszcillometrikus mérési módszer
- Kézi érdoppler: 4 db
Érrendszeri vizsgálatokhoz
Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség
Akkumulátoros/elemes kivitel
Készüléken állapot kijelző min. akkumulátor állapot és töltés
Akkumulátoros működési idő min. 2 óra
Működési frekvencia tartomány min. 4 és 8 MHz
Beépített hangszóró
- Pulzoximéter: 1 db
Hordozható kézi pulzoximéter
Alkalmas felnőttek és gyerekek megfigyelésére
Akkumulátoros működés és töltő
Akkumulátoros működés ideje feltöltött akkuval akkucsere nélkül min. 8 óra
Színes LCD kijelző
Numerikus adatok és görbe egyidejű megjelenítése
Akkumulátor állapot megjelenítése
SpO2 mérés
- Vérnyomásmérő: 3 db
Klinikailag validált vérnyomásmérő készülék
Oszcillometrikus mérési eljárás
Akkumulátoros kivitel
Digitális kijelző
A kijelzőn megjelenített adatok min. sys, dia, pulzus értékek, akkumulátor állapot
1db többször használatos felnőtt mandzsetta
- Automata kerato-, refraktométer: 3 db
Automatikus 3D szemkeresés
Színes érintőképernyős vezérlés
Képernyő mérete min. 5”
Szervo motoros álltámasz emelés
Jobb- és balszem váltás az érintőképernyőről
SPH (szférikus) törőerő
min. (-22D)-tól (+22D)-ig
CYL (cylinder) törőerő min. (-8D)-tól (+8D)-ig
Vertex távolság min. 1-15mm
- Automata non-kontakt tonométer: 3 db
Asztali pneumatikus non-kontakt tonométer és non-kontakt pachiméter
Mérési mód automata 3D szemkövetés
Mérési beállítások min. teljesen automata, automata, kézi
Mérési távolság min. 10mm
Kijelző min. 9” színes érintőképernyő
Érintőképernyőről vezérelhető
Jobb-, és balszem váltás az érintőképernyőről
Non-kontakt szaruhártya vastagság mérés, IOP korrekció
- A-, B-scan szemészeti ultrahang: 1 db
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Hordozható kivitelű, A-Scan/B-scan funkcióval rendelkező szemészeti ultrahang készülék
Munkaállomás:
Érintőképernyős, asztali munkaállomás
Integrált DICOM „Worklist” módozat
Min. 5db USB port az ultrahang kézidarabok, külső nyomtató, billentyűzet, egér fogadására
Rendelkezzen a készülék HDMI, illetve Ethernet csatlakozási lehetőséggel
- Hordozható automata refraktométer: 1 db
Binokuláris hordozható automata refraktométer
Mérhető szférikus törőerő tartomány
min. (-7,5D)-(+7,5D)
Mérhető cylinderes törőerő tartomány
min. (-2,8D)-(+2,8D)
Asztigmia tengely tartomány min. 5˚-175˚
Mérhető pupilla méret min. 3,0-8,5mm
Mérhető pupilla távolság tartomány
min. 40-75mm
- Projektoros olvasó tábla: 6 db
Vízus projektor
Fényforrás: LED
Felbontás: min. 45 vonal /mm
Tesztfóliák sebessége max. 0,3s
Tesztfóliák száma min. 40db különböző
Tesztfólia nagyítása 5m távolságban min. 28x
Programozható megjelenítési szekvenciák száma min. 2db
- Réslámpa: 2 db
Haag-Streit rendszerű réslámpa
Elektromos emelő mechanizmusú asztallappal, kerekesszék számára kialakított lábszerkezettel
Fényforrás LED
Fixáció fény vörös LED
Dönthető torony min. 0° – 5° – 10° – 15° – 20°
Nagyítási fokozat min. 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
Fényerő réslámpa kocsiról/asztalról fokozatmentesen szabályozható
Dob-rendszerű nagyításváltó
- Ophthalmoscop: 2 db
Készülék típusa indirekt binokuláris ophtalmoszkóp
Készülék fényforrása LED
Rétegzett optikai lencsék
Szinkronizált konvergencia és parallaxis állítás
Min. 2 féle blende méret
Min. 2 féle szűrő
Felhajtható optikai egység
PD tartomány min. 50-70mm között állítható
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2
órában max. 3 fő részére.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
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
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védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Holter EKG rendszer esetében: A rendszer alkalmas esemény felvevő (loop
recorder) egységből származó adatok fogadására és elemzésére (Igen/Nem) 5
2 2. Holter EKG rendszer esetében: Lehetőség okos eszközről (pl. telefon, tablet) történő betegfelvételre,
valamint elvezetés ellenőrzésre (Igen/Nem) 2
3 3. 12 csatornás EKG készülék esetében: RR elemzés funkció, a pulzusváltozás (HRV) komplex dinamikus
jelensége alatt meghúzódó rejtett minták felismerése, kardiális RR intervallumok mérése, jelentés
nyomtatása (Igen/Nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen felhívás II.2.4) pontjába rögzített mennyiségeken felül
további 1 db 12 elvezetéses EKG készüléket, amennyiben szükségessé válik, opció keretében vásárolja
meg nyertes ajánlattevőtől.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 naptári napon belül jogosult az opciót egyoldalú
nyilatkozatával lehívni. Az opciós tétel esetében a lehívástól számított 90 naptári napon belül köteles
az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére hiánytalanul és hibátlanul átadni, mely határidőbe beleszámít a
betanítás, próbaüzem is. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott
opciót ne hívja le.
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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: EFOP-2.2.19-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt termékleírásokat tekinti a megajánlások
alátámasztásának.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 3 hónap alatt 90 naptári napot ért. lásd részletesen
szerződéstervezet II.1.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrgyógyászat
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33166000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 3 db dermatoszkóp és 1 db fényterápiás kabin beszerzésére.
Elvárt paraméter a dermatoszkóp tekintetében:
- Fényerőforrás: LED világítás
- Nagyítás min. 10x
- Polarizált és nem polarizált fénnyel is működik
- Skálázott lencse
- Nagyító látótér lencse átmérő min. 20mm
- A készülék opcionálisan kiegészíthető 8mm előtét lencsével
- Készülék súlya max. 300g
- Készülékhez kapcsolódó USB és hálózati töltő
- A készülék opcionálisan asztali töltőállomásba csatlakoztatható
- Szállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus
berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.
Elvárt paraméter a fényterápiás kabin tekintetében:
- Nagy teljesítményű UV besugárzó kabin
- A kabin geometriája biztosítja, hogy az emberi test területét homogén módon besugározza
- Betekintő ablak
- Belső kapaszkodó
- Páciens hűtés
- Páciens vészleállító
- Fénycsövek min. 40 x 100W, UVB
- Szállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus
berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2
órában max. 3 fő részére.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A műszaki leírásban
Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő
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áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében
ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása
esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül
vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely 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.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 3 hónap alatt 90 naptári napot ért, lásd részletesen
szerződéstervezet II.1.
II.2.1)
Elnevezés: Ultrahang készülékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 6 db ultrahang készülék beszerzésére.
Beszerezni kívánt készülék és elvárt paraméterek / Mennyiség (db)
- Magas tudású Kardiológiai ultrahang készülék: 1 db
Beépített gyári monitor:
OLED vagy HDU monitor
Képátló min. 23”
Monitor felbontása min. 1920x1080
Minden irányban forgatható dönthető, karon mozgatható
Kezelőszervek:
Kezelőfelület állítható magasságú és elfordítható
Min. 12” „multi-touch” LCD érintőképernyő interaktív, dinamikus szoftver menükkel
Általános adatok:
Maximális akusztikus frame-rate B-módban min. 3.000 kép/sec
Maximális akusztikus frame-rate Color Doppler módban min. 400 kép/sec
Szöveti harmonikus képalkotás
- Radiológiai ultrahang készülék: 1 db
Beépített gyári monitor:
Felbontása min. 1920x1080
Képátló min. 21,5"
Minden irányban forgatható dönthető, karon mozgatható
Kezelőszervek:
Állítható magasságú és forgatható kezelőpult
Érintőképernyő min. 10"
- Magas tudású Radiológiai ultrahang készülék: 1 db
Beépített gyári monitor:
Felbontása min. 1920x1080
Képátló min. 24"
Minden irányban forgatható dönthető, karon mozgatható
Kezelőszervek:
Állítható magasságú és forgatható kezelőpult
Érintőképernyő min. 12"
- Mobil ultrahang készülék érsebészet és sürgősségi ellátásra: 2 db
Laptop kialakítású készülék, mely hordozhatóság céljából markolattal rendelkezik
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A készülék tömege akkumulátorral együtt (állvány és egyéb tartozékok nélkül),
max. 8kg
A készülék saját monitorának mérete (nem külső monitor), min. 15”
Készülék saját monitorának felbontása min. 1920x1080
A készülék villamos energia ellátása: hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető
- Aneszteziológiai ultrahang készülék: 1 db
Dedikált POC ultrahang készülék, nem "laptop" kivitel
A készülék kiemelten alkalmas ultrahangos vizsgálatok elvégzésére sürgősségi osztályokon, intenzív osztályokon
és műtőkben
A készülék tömege akkumulátorral, állvánnyal és a 3db vizsgálófejjel együtt
max. 65kg
A készülék saját vagy a beépített monitortól független érintőképernyős monitorának mérete (nem külső monitor)
min. 15”
A készülék villamos energia ellátása hálózatról és akkumulátorról egyaránt üzemeltethető
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2
órában max. 3 fő részére.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Magas tudású kardiológiai ultrahang: Automatikus Doppler mérések min. LVOT
Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity, MV Trace, RVOT Vmax, RVOT Trace, PV
Vmax, PV Trace, É, Élateral, Éseptal (Igen/Nem) 2
2 2. Radiológiai ultrahang: Kezelőpult alá csúsztatható alfanumerikus billentyűzet (Igen/Nem) 2
3 3. Radiológiai ultrahang: Magyar ékezetes billentyűzet az érintőkijlezőn. (Igen/Nem) 2
4 4. Magas tudású radiológiai ultrahang: Kezelőpult alá csúsztatható alfanumerikus billentyűzet (Igen/
Nem) 2
5 5. Magas tudású radiológiai ultrahang: Magyar ékezetes billentyűzet az érintőkijlezőn (Igen/Nem) 2
6 6. Magas tudású radiológiai ultrahang: Color ablak mélységétől függő automatikus Color Doppler
frekvenciaállítás (Igen/Nem) 2
7 7. Mobil ultrahang érsebészeti-, és sürgősségi ellátásra: Kezelőpulttól függetlenül elforgatható monitor
(Igen/Nem) 2
8 8. Mobil ultrahang érsebészeti-, és sürgősségi ellátásra: 2db képalkotó vizsgálófej csatlakozó a
berendezésen adapter nélkül (Igen/Nem) 5
9 9. Aneszteziológiai ultrahang: Intelligens érkövetés és képoptimalizáció a ROI szögének és pozíciójának
automatikus állításával (Igen/Nem) 5
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10 10. Aneszteziológiai ultrahang: Hangfelismerő szoftver, amely hangutasítások révén lehetővé teszi a
készülék használatát a kezelőfelület érintése nélkül (Igen/Nem) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 74
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt termékleírásokat tekinti a megajánlások
alátámasztásának.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 3 hónap alatt 90 naptári napot ért, lásd részletesen
szerződéstervezet II.1.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány.
II.2.1)
Elnevezés: Nőgyógyászat
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33112200-0

További tárgyak:
33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db kolposzkóp és 1 db nőgyógyászati ultrahang beszerzésére.
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Elvárt paraméter a kolposzkóp esetében:
- CCD kamera
- CCD kamera felbontása min. 400.000 pixel
- Nagyítás min. 28 szoros
- Fókusz távolság min. 200-300mm
- Automatikus és manuális fókuszálás
- Valós idejű megjelenítés
- Ecetsav és jód reakció teszt
Elvárt paraméter a nőgyógyászati ultrahang esetében:
- Monitor felbontása min. 1920x1080
- Gyári LCD vagy LED monitor: min. 21”, minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható monitor
Kezelőszervek:
- Állítható magasságú és forgatható kezelőpult
- Érintőképernyő min. 12”
- Automatikus képoptimalizálás egy gomb megnyomásával 2D és Doppler üzemmódban
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2
órában max. 3 fő részére.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 2D módban 3D-szerű áramlás megjelenítési technika Color Dopplerrel és
Power Dopplerrel kombinálva (Igen/Nem) 2
2 2. Automatikus magzati biometriás mérések B képen CM, VP, Cerebellum (Igen/Nem) 2
3 3. A páciens adatbázisában a készülék merevlemezén tárolt kép a képernyőre való visszatöltésével
együtt egy gombnyomásra az adott kép készítése során használt képparaméterek is automatikusan
visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal használhatók (Igen/Nem) 2
4 4. Hüvelyi vizsgálófej látószöge min. 180° (180°min. pontot kap, 210°, vagy afelett érték max pontot
kap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 89
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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen felhívás II.2.4) pontjába rögzített mennyiségeken
felül további 1 db hasi konvex vizsgálófej 2 (4D konvex) készüléket, amennyiben szükségessé válik, opció
keretében vásárolja meg nyertes ajánlattevőtől.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 naptári napon belül jogosult az opciót egyoldalú
nyilatkozatával lehívni. Az opciós tétel esetében a lehívástól számított 90 naptári napon belül köteles
az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére hiánytalanul és hibátlanul átadni, mely határidőbe beleszámít a
betanítás, próbaüzem is. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott
opciót ne hívja le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt termékleírásokat tekinti a megajánlások
alátámasztásának.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 3 hónap alatt 90 naptári napot ért. lásd részletesen
szerződéstervezet II.1.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés és Kbt. 62. § (2) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján az Ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból
azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok
fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges: Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadott az
Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet (A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE az ukrajnai
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helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU
rendelet módosításáról) tekintetében.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 3. § (5)
bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 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
a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni,
amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassági követelmény igazolásához. Az ajánlattevő
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 6. § (6a) bekezdésben foglaltakra.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevők a
Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015.(X.30.) Korm. rend 8. §,10. §,12-16. §-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni,
és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 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 von nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 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 bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend 1. § (8) bekezdés alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része
tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. A gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11), Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód.
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző
három évből származó szállításainak ismertetését (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a)
pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe), az ismertetett szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint figyelemmel a (3a) bek. foglaltakra. A
referenciaigazolás min. tartalma: a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja - év, hónap, nap
pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolása-ként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 21. § (1) bekezdés i) pontja
alapján az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi
nyilatkozatot és a CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, mely szerint a termék megfelel az
orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM
rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott
alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is.
Amennyiben a megajánlott eszköz a fentiekben megjelölt jogszabályok hatálya alá tartozik, ajánlattevő
a megajánlott eszköz megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói
megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai
eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles
igazolni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa megajánlott termék a
fentiekben hivatkozott jogszabályok hatálya alá tartozik-e, amennyiben igen, úgy mellékleteként csatolva
a kapcsolódó tanúsítványt, illetve a rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),
(9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
- 1. rész esetén: legalább 1.db endoszkóp szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 2. rész esetén: legalább 1 db fogászati kezelőegység vagy 1 db fogászati CT szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 3. rész esetén: legalább 1 db röntgendiagnosztikai orvostechnikai eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.
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- 4. rész esetén: legalább 26 db Holter EKG rendszer (5 felvevővel) és/vagy 12 elvezetéses EKG és/vagy
ABPM készülék és/vagy kézi érdoppler és/vagy pulzoximéter
és/vagy vérnyomásmérő és/ vagy Automata kerato-, refraktométer és/vagy Automata non-kontakt
tonométer és/vagy A-, B-scan szemészeti ultrahang és/vagy Hordozható automata refraktométer és/ vagy
Projektoros olvasó tábla és/ vagy Réslámpa és/ vagy Ophthalmoscop orvostechnikai eszköz szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 5. rész esetén: legalább 2 db dermatoszkóp és/vagy Fényterápiás kabin bőrgyógyászati orvostechnikai
eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 6. rész esetén: legalább 4 db ultrahang diagnosztikai készülék szállítására vonatkozó szerződésszerűen
teljesített referenciával.
- 7. rész esetén: legalább 1 db kolposzkóp vagy ultrahang diagnosztikai orvostechnikai eszköz szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható
(lásd. 6-7 rész)
M.2.) Valamennyi részre vonatkozóan:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan
gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és a CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
A fenti M.1.) és M.2.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre: Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A számla
kiegyenlítése: átutalással a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben és a
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az „Járóbeteg
szakellátás fejlesztése a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban” címen, EFOP-2.2.19-17-2017-00007
azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet szerint utófinanszírozással és saját forrás bevonásával valósul meg.
A támogatás intenzitása 100%.
Késedelmi kötbér: mértéke 2%/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó vételára. A késedelmi kötbér
mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 20%-át.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 20%-át.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős
meghiúsul az Ajánlatkérő a teljes nettó vételár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
Jótállás: 24 hónap.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155.§ szerint.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya a 168/2004. (V. 25.) Korm. rend. szerinti központosított közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő feltételt köti ki:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

90

AK jogosult jelen szerződéstől elállni vagy 15 napos felmondási idővel, írásban, indokolva felmondani azt,
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás
vagy szerződés kerül megkötésre, és AK a központosított közbeszerzés rendszerében köteles a beszerzést
megvalósítani.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6)
bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakra 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:
1. Ajánlatkérő előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a Kbt. 40.§-ra figyelemmel.
2. A műszaki leírásban nevesített gyártmány, eljárás, védjegy, típus stb. csupán a termék pontos
behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján az azzal egyenértékű
teljesítést elfogadja.
3. A Kbt. 41/B.§ (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok
fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban, a beárazott ártáblázatot
„pdf” és „xls” formátumban kell benyújtani.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. Korm.
rend. 13. § szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni.
5. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró – közös ajánlattétel esetén valamennyi – ajánlattevő,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén
teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
6. A 424/2017. Korm. rend. 6. § (9) bek. szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett
változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban mindig az aktuális
adatokkal szerepeljen.
7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. §
(1), (3) bekezdéseire.
8. Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége ajánlattevő felelőssége.
9. Ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai
közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015. Korm. rend. 2. § (5) bekezdésére figyelemmel
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát.
10. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés nem kerül alkalmazásra.
11. A 424/2017. Korm. rend. 11.§ (1) bekezdése szerint hozza létre Ajánlatkérő a felolvasólapot.
12. Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § és a 424/2017. Korm. rend. 11.§ (2) bekezdés szerinti hiánypótlásra biztosít
lehetőséget.
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14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást és
meghatalmazást a Kbt. 35.§ szerint.
15. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat – ha releváns – csatolandó.
16. Az adott megajánlott eszközre, termékre vonatkozóan csatolni kell:
– a megajánlott termék / eszköz szakmai bemutatása, szükség szerinti műszaki adatai), melyből
megállapítható, az ajánlatkérő által kiküldött műszaki leírásban előírt követelményeknek való
megfelelőség, az orvostechnikai eszköz magyar vagy idegen nyelvű nyelvű prospektusának csatolása
is szükséges (ha nem magyar nyelvű – akkor magyar nyelvű fordításával) a becsatolt prospektusból /
gépkönyvből ellenőrizhetőnek kell lenni az „termék adatlap”-okon feltüntetett adatok helyessége. (ha
abból a megadott adatok nem azonosíthatók egyértelműen, akkor a „prospektus” helyett a „gépkönyv” ill.
annak megfelelő részlete csatolandó az ajánlathoz!) [Prospektuson a gyártó által kiadott színes, nyomdai
úton készített termékismertető dokumentumot értjük. Gépkönyvön az eszköz / termék mellé csomagolt
kezelési / működtetési leírást – a részletes műszaki adatokat is tartalmazó dokumentumot értjük.]
17. Szakmai ajánlat: Termék adatlap (tenderlap): Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatkérő által
kiadott adatlapot a termék paramétereivel kitöltve. Amennyiben bármely termék esetében az ajánlatból
nem állapítható meg, hogy ajánlattevő melyik gyártó, melyik típusú termékét ajánlotta meg, úgy az
ajánlata érvénytelen. Ajánlattevő a megajánlott termékek gyártói cikkszámát, gyártói megnevezését,
gyártó, származási országát köteles feltüntetni, valamint nyilatkozik, hogy szervizzel rendelkezni fog majd
a szerződés teljesítése során.
18. Ajánlattevő csatolja a beárazandó ártáblázatot kitöltve cégszerűen aláírt pdf formátumban és
szerkeszthető xls formátumban.
19. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő, közös ajánlattevők vonatkozásában.
20. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § az irányadó.
21. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
22. Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 68. §-ra és a 424/2017. Korm. rend. 15.§ (2)-(3) bekezdéseire.
23. Ajánlatkérő minden rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
eredménytelenségi okot.
24. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért(folyamatba épített ellenőrzés)
25. FAKSZ: Dr. Veress Péter, lajstromszám: 01205.
26. Nemzeti elbánás: a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani.
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: 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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Semmelweis Egyetem (12895/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000880932022/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/EKR000880932022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mechanikus keringéstámogató (belső műszív) eszköz
Hivatkozási szám: EKR000880932022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33182000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés hosszútávú, intraperikardiális, centrifugális elven működő, teljesen implantálható,
mechanikus keringéstámogató eszközök beszerzésére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
A beszerzés keretmennyisége: 24 hónap alatt 30 db
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: Mechanikus keringéstámogató (belső műszív) eszköz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33182000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés hosszútávú, intraperikardiális, centrifugális elven működő, teljesen implantálható,
mechanikus keringéstámogató eszközök beszerzésére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
A beszerzés keretmennyisége: 24 hónap alatt 30 db
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretmennyiség 50%-nak lehívására, figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattétel tárgyát a keringéstámogató eszköz, vezérlőegység, akkumulátor készlet, hordtáska, zuhanytáska,
a rendszer viselését segítő mellény vagy övtáska, illetve az implantációhoz szükséges egyszer használatos
segédeszközök jelentik.
Az adásvételi keretszerződés időtartama alatt az ajánlattevő által kötelezően biztosítandó megfelelő számú, azaz
minden érintett beteg számára egy darab tartalék vezérlőegység, egy darab akkumulátortöltő és egy darab külső
tápegység, valamint az implantáló centrum számára kihelyezett négy-négy db programozó monitor, tartalék
vezérlőegység, akkumulátortöltő, külső tápegység és ezek működéshez szükséges tartozékai.
A fenti kötelezően biztosítandó egységek teljes körű szervizelése (javítása, karbantartása, szoftvereinek gyártó
által ajánlott frissítése stb.), valamint a kötelező időszakos műszaki felülvizsgálat elvégzése a nyertes ajánlattevő
feladata.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési
műszaki leírás tartalmazza.
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Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár (Ft)”
részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 2-7. minőségi részszempontok esetében ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével határozza meg a pontszámokat
az alábbi beosztás szerint:
A 2-5. minőségi részszempontok esetében az előnyös tulajdonsággal rendelkező ajánlat 10 pontot kap, a nem
rendelkező 0 pontot.
A 6. minőségi részszempont esetében az alábbiak közül mindkettő paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot
kap, a csak egy paramétert megajánló 5 pontot, és 0 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal
sem rendelkezik a felsoroltak közül:
• Kijelzője magyar nyelven közöl információt.
• Közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.
A 7. minőségi részszempont esetében az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot
kap, a kettő paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot, és 0 pontot kap az
ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül:
• Egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas.
• Az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges
meghibásodását.
• Meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újrakalibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.
(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 betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges
beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (Igen/Nem) (előny az igen) 1
2 3. A pumpát a testen kívül elhelyezkedő akkumulátorokkal összekötő drive-line moduláris szerkezetű,
mely lehetővé teszi a drive-line cseréjét a készülék cseréje nélkül (Igen/Nem) (előny az igen) 1
3 4. A pumpa forgórésze teljes mágneses levitációval rendelkezik (Igen/Nem) (előny az igen) 1
4 5. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral
rendelkezik (Igen/Nem) (előny az igen) 1
5 6. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db) (előny a több) 1
6 7. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db) (előny a több) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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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:
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/ajánlattevő
olyan gazd. szereplő, aki Oroszországhoz köthető személynek minősül az ukrajnai helyzetet destabilizáló
orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.
cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel. A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdés a)-c) pontjában előírtak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem Oroszországhoz köthető személy.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének
hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alk. követelmények teljesülnek, másrészt
megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. §
(4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. rendelkezéseire.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe
venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
igazolnia.
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A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn
nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjában és (2) bekezdésében foglaltakra.
(Közös) ajánlattevő nyilatkozzon az EEKD formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek-ben foglaltak értelmében kizárhatja az eljárásból
azt az ajánlattevőt vagy árut megajánló ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapokként létrehozta
egyes nyilatkozatok mintáját, melyeket az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők
egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa
szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyához illeszkedő referencia/
referenciák ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• saját teljesítés aránya (%) (adott esetben),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen
megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
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Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseire.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatóak be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja, illetve a 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján benyújtandó az ajánlattevő által megajánlott termékek
vonatkozásában az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben, vagy
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírtak szerint megfelelőségi
nyilatkozat és – ha az orvostechnikai eszköz vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőségi
tanúsítvány.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa)
szakaszát kitölteni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes
adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben
azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről szóló döntését
megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a
minősített ajánlattevők vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának időpontjától [felhívás VI.5) pont] visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
a közbeszerzés tárgyához illeszkedően hosszútávú keringéstámogató eszközök, ellenszolgáltatás fejében
történő szállítására vonatkozó egy vagy több referenciával, amely(ek) összmennyisége eléri a 11 db-ot.
Ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg, azok akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a
fenti teljesítésre az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a megajánlott termékekre vonatkozóan nem rendelkezik
az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben, vagy az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírtak szerint megfelelőségi nyilatkozattal és
– ha az orvostechnikai eszköz vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőségi tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés az azonos tárgyú, hatályos szerződés teljesítési idejére tekintettel legkorábban 2022. szeptember 14én léphet hatályba.
Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett eseti megrendeléssel érintett Áru nettó
ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja az Eladó által visszaigazolt megrendelés meghiúsulással érintett tételei
nettó árának 25%-a. Ha az Eladó a teljesítést megtagadja, valamint 2 (kettő) naptári hónapon belül 2 (kettő)
alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, a meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés teljes
nettó ellenértékének 25%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződés-tervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, a
számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,
valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 124. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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:
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IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/28 (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: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6)
bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban
foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024. első fele
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
- Az ajánlatban csatolnia kell:
1. EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az ajánlat részeként kell
megtenni:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,
- AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
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- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. Korm. rend. 15.§ (2) bekezdésének megfelelően,
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában,
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában,
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben), amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, annak
indokolását is csatolni szükséges,
- EEKD.
2. Tételes árajánlatot.
3. Ajánlatot alátámasztó dokumentumok: A megajánlott eszköznek és tartozékainak magyar nyelvű
technikai specifikációját tartalmazó műszaki leírása, prospektusa, és műszaki követelménytáblázata,
amelyből a műszaki leírásnak való megfelelés megállapítható.
4. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata
szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot
(ajánlatban szereplő iratot).
5. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.ban.
6. Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e
szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az AT ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
7. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt.
65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A. § (5) bek. szerint kell eljárni. Közös ajánlat
esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös ATk nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli,
és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
9. Csatolni kell az ajánlatban a
- Nyilatkozatot a korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolás(ok)ról, ha releváns,
- Nyilatkozatot a szerződéstervezetről,
- Nyilatkozatot bizalmas adatkezelésről,
- Nyilatkozatot a fordításról
- Külföldi adóilletőségű AT meghatalmazását adóhatóságtól történő adatok bekérésére.
További előírások:
- AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította
meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3) pontjában.
- A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
- A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező
dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
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- A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
- Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§
(5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy
felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
- Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
- Ajánlatkérő a IV.2.6) pont szerinti 1 hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 30 naptári napot ért.
- Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
- Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)
gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
- Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési
eljárás tárgyának természete (kizárólag egyfajta termék beszerzése) nem teszi sem lehetővé, sem
indokolttá azt.
- Az eljárásba bevont FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086, helyettese: Gredics Éva,
lajstromszám: 01291.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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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Szegedi Tudományegyetem (12843/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Denissza
Telefon: +36 62544372
E-mail: dudas.denissza@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000547172022/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/EKR000547172022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kamerák, MCP detektor és spektrométer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000547172022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38000000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagy felbontású, alacsony zajú, hűthető kamera elektronikus shuterrel (2 db)
Mikro-csatornás ionnyaláb detektor (MCP)
XUV spektrométer
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: Nagy felbont., alacs. zajú, hűthető kamerák (2 db)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SzTE Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium
felhasználói nyalábvonala, ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet, 6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Nagy felbontású, alacsony zajú, hűthető kamerák elektronikus shutterrel
Kamera technológia: CCD
Pixelszám: 1024x1024 (vagy több)
Pixel méret: 4.5 micron x 4.5 micron (vagy nagyobb)
Digitális kimenet (feloldás): 12 bit (vagy több)
Spektrális tartomány: 400-1000nm (vagy szélesebb)
Kvantumhatásfok: 546 nm-nél legalább 60%
Digitalizálási sebességek: legalább 2MHz
Zaj: 7 e- RMS vagy kisebb
Objektív foglalat: a chip méretének megfelelő sztenderd foglalat (például Nikon F vagy Canon C vagy C-mount,
vagy azzal egyenértékű)
Kapcsolat: legalább USB 2.0
Zár (shutter): teljes (global) shutter
Zár méret: a chipméretnek megfelelő
Szenzor hűtés: thermoelektromos, levegővel, legalább -10C°-ig
Külső jelről triggerelhető
Tápegység
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Kábelek (tápkábel, trigger kábel, kapcsolati kábel(ek), legalább 5 méteres távolságra
Kamerakezelő szoftver
Kapcsolati lehetőség felhasználói szoftverekkel: LabView; MathLab vagy Phyton
(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. Teljes elektron forrás (full well capacity) (Határérték: minimum 18000 e-,
Legkedvezőbb érték: 100000 e-)) 10
2 2. Sötét áram (@ -10°C) (Határérték: maximum 2 e-/p/s., Legkedvezőbb érték: 0.02 e-/p/s) 10
3 3. Kép per másodperc (Fps) a teljes felbontás (12bit) és full frame mellett (Határérték: minimum 1,
Legkedvezőbb érték: 10) 15
4 4. Leszállítás a rendeléstől számítva (Határérték: maximum 24 hét, Legkedvezőbb érték: 8 hét) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 55
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7) szerződés időtartama pontjában 6 hónap került meghatározásra, amely időtartama alatt
Ajánlatkérő 24 hetet ért, azzal hogy a teljesítési határidő 24 hét, csökkentve a nyertes Ajánlattevő által, az 1. részre
vonatkozó 4. számú értékelési szempontra vonatkozó megajánlással.
II.2.1)
Elnevezés: MCP detektor
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38636000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SzTE Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium
felhasználói nyalábvonala, ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet, 6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Mikro-csatornás ionnyaláb-detektor (MCP) foszforral
Kivitel: egy lemezes (single-plate), képernyő kimenet foszforral, száloptikával (phosphor on fiber optic plate)
Képarány (aspect ratio): 60:1 (vagy nagyobb)
Ferdeség (bias angle): 8° (±1°)
Szerelvény: CF200 flanzsira (flange) szerelve (szükség esetén adapter hozzáadásával)
A teljes MCP szerelvény kimenete (az ion-forrással ellenkező vége) vákuum-szorosan (vacuum tight) kivitelezve
P43 foszforral
Tápforrás: a detektor meghajtható kell, hogy legyen Stanford Model PS350, 5000V-24W (vagy azzal kompatibilis)
tápegységgel
(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. Aktív detektor tiszta felület (clear aperture) (Határérték: minimum 65 mm.
Legkedvezőbb érték: 85 mm) 20
2 2. Leszállítás a megrendeléstől számítva (Határérték: 18 hét. Legkedvezőbb érték: 8 hét) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
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: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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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:
A felhívás II.2.7) szerződés időtartama pontjában technikai okokból 5 hónap került meghatározásra, amely
időtartama alatt Ajánlatkérő 18 hetet ért, azzal hogy a teljesítési határidő 18 hét, csökkentve a nyertes Ajánlattevő
által, a 2. részre vonatkozó 2. számú értékelési szempontra vonatkozó megajánlással.
II.2.1)
Elnevezés: Spektrométer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SzTE Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium
felhasználói nyalábvonala, ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet, 6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db XUV spektrométer
Aberráció-korrigált síkzónás, súrlódó beesésű spektrográf 1–200 nm spektrális tartományhoz.
Moduláris kialakítás a különböző kísérleti geometriáknak és konfigurációknak való megfelelés érdekében.
Hullámhossz-lefedettség belépő rés nélkül a fénygyűjtés maximalizálásáért.
- Rács 10–100 nm spektrális tartományhoz
- Diszperzió ~1,2 nm/mm, 50 nm-nél
- Felbontás: dL/L=0,002 15nm-nél, dL/L=0,0008 95nm-nél
- Beépített réstartó, különböző résekkel
- Beépített nulladrendű fényterelő
- Motorizált rácspozícionálás (zárt hurok, szoftveres irányítás)
- 1E-6mbar vákuumkompatibilitás
- Külön szivattyú- és mérő csatlakozók
- Vákuumkamrával és detektorral kompatibilis (MCP 80mm ø)
- Szoftverrel
- Integrált beillesztő egység két vékony fémfóliához a spektrális szűréshez
- A különálló vákuumos működést lehetővé tevő turbópumpával
(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. Leszállítás a rendeléstől számítva (Határérték: 15 hét. Legkedvezőbb érték: 8
hét) 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: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7) szerződés időtartama pontjában technikai okokból 4 hónap került meghatározásra, amely
időtartama alatt Ajánlatkérő 15 hetet ért, azzal hogy a teljesítési határidő 15 hét, csökkentve a nyertes Ajánlattevő
által, a 3. részre vonatkozó 1. számú értékelési szempontra vonatkozó megajánlással.
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, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya
alá tartozik.
Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a felhívásban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek
be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá és emellett
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. – 8. §-nak, 10. §-nak és 12-16.§ -nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
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A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokat a gazdasági szereplők más, korábbi közbeszerzési eljárásokban használat egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával is igazolhatják, azt felhasználhatják, ha az abban
foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik
eljárásban megkövetelt információkat (321/2015. Korm. rend. 7. § (1) bekezdése szerint). A kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi (321/2015. Korm. rend. 1. § (7) bekezdése szerint).
Fentiekkel kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételére.
Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 1. § (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm.rend 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, Ajánlatkérő
felhívása alapján a Korm.rend. 1. § (2) bekezdésének megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy
megfelel(nek) az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti a gazdasági szereplő az ajánlatában csupán az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésről köteles nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával, azaz az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.rend. 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.
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. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
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Jelen pontban leírtak valamennyi részre vonatkoznak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1) - A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján
a felhívott ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában
foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év
legjelentősebb, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításait ismertetnie kell, a
teljesített szállítások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerinti - igazolással történő
alátámasztásával.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett
információkat kell
tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és/vagy
elektronikus
elérhetősége)
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő
megfelelés megállapítható legyen
-- a szállítás mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében 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 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a
fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés
vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a
részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.
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 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárás mind a három rész vonatkozásában:
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
M/1) - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az
eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik
- az 1. rész esetében: legalább egy darab tudományos célú, optikai mérőrendszer gyártására és / vagy
szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó,
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- a 2. rész esetében: legalább egy darab tudományos célú, optikai detektor gyártására és / vagy szállítására
és üzembe
helyezésére vonatkozó,
- a 3. rész esetében: legalább egy darab tudományos célú, optikai detektor gyártására és / vagy szállítására
és üzembe
helyezésére vonatkozó,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ban
foglaltak szerinti igazolással igazolt - referenciával.
Az előírt referenciakövetelmény mindkét rész esetében több szerződésből is teljesíthető.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások
figyelembevételével ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Tekintettel arra, hogy más üzemeltetési stb. sztenderdek érvényesek ipari környezetre, mint tudományos/
kutató laborokba,
Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági minimum követelmény esetében meghatározott "tudományos célú"
kifejezés alatt az alábbiakat érti: "nem ipari célokra szánt, a tudományos/kutató laborokban alkalmazott
általános sztenderdeknek megfelelő"
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ellenérték a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (1) és a (6), a 2017. évi
CL. tv, a Ptk. 6:155 (1): 30 napos fizetési határidő.
Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
1. rész:
Garancia a kamerákra: legalább 1 év
Szoftverkövetés: legalább 1 év
A garancia időtartama alatt: meghibásodás esetén a hibaelhárítás megkezdése 24 órán belül. 20 munkanapot
meghaladó javítás esetén cserekamera biztosítása.
2. rész:
Garancia az MCP detektorra: legalább 1 év
3. rész:
Garancia az XUV spektrométerre: legalább 1 év.
Szoftver követés: legalább egy év.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Eladó késedelmes teljesítése (a késedelmet az ajánlatban megajánlott időtartam
figyelembevételével számítottan) esetén a Vevő 1 %/nap kötbér felszámítására jogosult.
Hibás teljesítési kötbér: Eladó hibásan teljesít, amennyiben a teljesítése nem felel meg a közbeszerzési eljárásban,
illetve jelen szerződésben előírt műszaki paramétereknek, illetve amennyiben a leszállításra kerülő termék nem
rendelkezik az Eladó ajánlatában foglalt, értékelésre került egyéb paraméterekkel.
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- Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén Eladó hibás teljesítése beálltának időpontjában a hibásan teljesített
mennyiségre eső nettó vételár 20 %-ának megfelelő összegű kötbér felszámítására jogosult.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért tartozik fizetni
Vevőnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vételár 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés
követelését kizárja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.
Ajánlatkérő jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 1 hónapos időtartam alatt 30 napot ért.
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 kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
- Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
- Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg.
- Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
- Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónapos időtartam alatt 30 napot ért.
- Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Nyiri Csaba, lajstromszáma: 00289
- Az eljárás valamennyi része vonatkozásában jelen felhívás II.2.5) pontja tartalmazza az értékelési
szempontok megnevezését, súlyszámát.
Értékelési szempontok, pontszám alsó-felső határa, alkalmazott módszerek:
1. rész:
1-4. értékelési szempont, pontszám alsó határa: 0, felső határa: 10, szélső értékkel korrigált egyenes
arányosítás módszere
5. értékelési szempont, pontszám alsó határa: 0, felső határa: 100, fordított arányosítás módszere
2. rész:
1-2. értékelési szempont, pontszám alsó határa: 0, felső határa: 10, szélső értékkel korrigált egyenes
arányosítás módszere
3. értékelési szempont, pontszám alsó határa: 0, felső határa: 100, fordított arányosítás módszere
3. rész:
1. értékelési szempont, pontszám alsó határa: 0, felső határa: 10, szélső értékkel korrigált egyenes
arányosítás módszere
2. értékelési szempont, pontszám alsó határa: 0, felső határa: 100, fordított arányosítás módszere
Az értékelési szempont körében alkalmazott módszerek, valamint a pontszámok alsó és felső határa a
közbeszerzési dokumentációban is részletesen ismertetésre kerültek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/06/24 (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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Szegedi Tudományegyetem (13021/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Adrienn
Telefon: +36 62544779
E-mail: toth.adrienn@szte.hu
Fax: +36 62544779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000919612022/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/EKR000919612022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos impulzus generátor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000919612022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalmú 1 db elektromos
impulzus generátor beszerzésére.
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: Elektromos impulzus generátor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Sebészeti Klinika – 6720 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalmú 1 db elektromos
impulzus generátor beszerzésére.
A beszerzés magában foglalja az eszköz helyszínre történő szállítását, rendeltetésszerű használatra alkalmas
módon történő üzembe helyezését, valamint betanítását 2 fő részére max. 3 órában.
Ajánlatkérő használt vagy demó készülék megajánlását is elfogadja, azzal, hogy a készülékkel legfeljebb 50
beavatkozást hajtottak végre.
A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások, gyártmányspecifikus
elnevezések a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A műszaki leírásban részletezett
minőségű, azzal egyenértékű terméket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az
ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti mely elemek helyett milyen elemet ajánl az ajánlattevő.
Az eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési
Dokumentum IX. része) 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 b) Többletjótállás (12 hónapon felüli vállalás: min. 0 - max.12 hónap, előny a
több) 10
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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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) II.2.7) pont kiegészítése: Ajánlatkérő a 3 hónap alatt 90 naptári napot ért.
A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés
hatályba lépésétől számított 90 napon belül leszállítja, teljes körűen beüzemeli, Ajánlatkérő részére
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az eszközöket átadja, továbbá a betanítást 2 fő részére 3 órában
elvégzi. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös
AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt.
74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolás: A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az
alkalmasság igazolásban résztvevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentummal (EEKD - EKR űrlap formájában) köteles igazolni. Azon AV-k esetében, akik nem vesznek
részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
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Tételes igazolás: AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok
fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. §
(6) bekezdésére. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Kr.”) 8. §, 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni ahogy vele szemben az előírt kizáró okok
nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni,
- nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint
kell igazolni.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani (EKR
űrlap).
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges
tartalmú nyilatkozat is benyújtandó (EKR űrlap)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az eljárásban a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16. §-it megfelelően alkalmazni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §
(2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően - Ajánlatkérő
elfogadja a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal,
hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag
Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező (Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bek-re):
M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) teljesített, de legfeljebb
hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti
(elektromos impulzus generátor) szállításáról /321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bek. a)/. A
referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e./321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de
legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződés szerűen teljesített a közbeszerzés tárgya
szerinti legalább 1 db elektromos impulzus generátor szállítására vonatkozó referencia nyilatkozattal/
igazolással.
A referenciának való megfelelés legfeljebb egy szállításból származó szerződéssel igazolható.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtania a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap). /Kbt. 65. § (12)/
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, utólag, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján teljesíti átutalással. Alkalmazandó a Kbt. 27/A. §.
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
A szerződés teljesítése során alkalmazandók a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdése szerinti előírások is.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja, és az
előre fizetés sem megengedett.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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.
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IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/25 (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: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000919612022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszer az
ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. /Kbt. 68. § (1b)/, továbbá a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok
az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. [Kbt. 68. § (1c)]
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 a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet
szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni a Kbt.41/A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. §
(5)bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő
meghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
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5) A teljesítés nem osztható a beszerzés tárgya egyetlen készülék beszerzése, melyek részekre
bontása sem gazdaságilag, sem technikailag nem hatékony és nem támogatja a közpénzek hatékony
felhasználását.
6) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret:
az EKR rendszer által meghatározottak szerint.
8) Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumot Ajánlattevő magyar nyelvű
fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a
Kbt. 69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt
eljárási cselekményeket.
10) AT-nek nyilatkoznia kell:
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint,
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nyilatkozatot nemleges tartalommal is),
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint (nemleges tartalommal is),
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is),
- üzleti titokról,
- az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről.
11) AT-nek továbbá csatolnia kell:
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t),
- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírási-mintáját,
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
- meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást KD-ban foglaltak szerint,
- nyilatkozatot a forgalomba hozatali engedélyek meglétéről
- részletes szakmai ajánlatot és ártáblázatot az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban,
cégszerű aláírással ellátva, pdf és szerkeszthető word/excel formátumban egyaránt,
- termékismertető, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható
- a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és ha
az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR , illetve az orvostechnikai eszközökről szóló
rendelet alapján szükséges, úgy a CE megfelelőség értékelési tanúsítványt. Figyelembe veendők az MDR
120. cikkében foglaltak.
12) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
13) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.
14) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
15) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. ) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
16) Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány Kbt. 76. § (2) c) pont szerint
17) Értékelési módszer: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, többletjótállás esetében egyenes
arányosítás
18) Ponthatár: 0-10
19) Ha az AT, AV, alkalm.ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplő valamely a KD-ban előírt igazolás helyett a
Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot
kívánja így igazolni, továbbá az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre
álló, elektr.hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.
20) AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
21) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22) Előzetes piaci konzultációról készült összefoglaló elérhető: EKR000878412022
23) Irányadó idő: CET
24) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., Ptk.
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25) A I.1. pontban írt faxszám nem elérhető.
26) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz.: 01007), Dr. Nagy Paulina (lsz.: 01043)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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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Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (11868/2022)
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: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15441049213
Postai cím: Sziréna Köz 7.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Belencsák Ágnes
Telefon: +36 27314814
E-mail: gh@pannonia.vac.hu
Fax: +36 27307145
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gh-vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gh-vac.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/EKR000422732022/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/EKR000422732022/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: Élelmiszer alapanyag beszerzése 8 részben
Hivatkozási szám: EKR000422732022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15800000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyag beszerzése 8 részben
1. rész: Húsáru
2. rész: Szárazáru
3. rész: Tej és tejtermékek
4. rész: Mélyhűtött termékek
5. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás
6. rész: Pékáru
7. rész: Instant italok, kávé, tea, édesség
8. rész: Cukrász sütemények
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: Húsáru
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15111100-0

További tárgyak:

15112000-6

Kiegészítő szójegyzék

15113000-3
15131120-2
15131230-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 72.064.816,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 64.726 kg.
A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Mindennapos szállítás, hétfőtől szombatig. A szállítás ideje: 5.30-6.00 között.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15411100-3

További tárgyak:

15431100-9

Kiegészítő szójegyzék

15612000-1
15851100-9
15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 109.576.246,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 52.891 kg.
A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Mindennapos szállítás, hétfőtől szombatig. A szállítás ideje: 5.30-6.00 között.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
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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:
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermékek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

További tárgyak:

15510000-6
15540000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 52.486.338,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 115.507 db.
A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Mindennapos szállítás, hétfőtől péntekig. A szállítás ideje: 5.30-6.30 között.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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: 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 keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15220000-6

További tárgyak:

15331170-9
15896000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 28.120 636,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 5.902 kg.
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A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Mindennapos szállítás, hétfőtől szombatig. A szállítás ideje: 5.30-6.00 között.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
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: Zöldség, gyümölcs, tojás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

03142500-3

További tárgyak:

03221000-6

Kiegészítő szójegyzék

03222000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 42.847.995,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 18.489 kg.
A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Heti háromszori szállítás, hétfőtől péntekig. A szállítás ideje: 6.30-7.00 között.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
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a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15811000-6

További tárgyak:

15811100-7
15811200-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 32.585.539,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 435.233 db.
A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Mindennapos szállítás, hétfőtől szombatig. A szállítás ideje: 5.30-6.00 között. Igény szerint 11
órai szállítás is.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

138

(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Instant italok, kávé, tea, édesség
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15842200-4

További tárgyak:

15861000-1
15863000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 8.222.312,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 67.322 db.
A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Mindennapos szállítás, hétfőtől szombatig. A szállítás ideje: 5.30-6.00 között.
Italadagológép biztosítása szükséges. Ajánlatkérő 9 db hideg és 8 meleg italadagoló és 1 db kávégép biztosítását
várja el ajánlattevőktől. Ajánlattevő kötelezettséget vállal ezen töltőanyagok ajánlatkérő általi megrendelése
esetén történő szállítására.
Ezekhez tartozó leszállítás, rendeltetési helyre történő rakodása, kicsomagolása, készülékek beüzemelése,
készülékek tekintetében próbaüzem lefolytatása, szükség esetén a készülékek javítása, készülékek karbantartása
ajánlattevő feladata.)
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Cukrász sütemények
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15810000-9

További tárgyak:
15812100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Árpád köz 1., 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 2600 Vác,
Nagymező u. 14., 2600 Vác, Deákvári főtér 5., 2600 Vác, Radnóti M. út 7., 2600 Vác, Naszály út 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 759.400,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 6.447 db.
A kiszerelési mennyiségtől maximum +/- 10 % eltérés lehetséges.
A részletezett beszerzendő termékek és az egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárások a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblában találhatóak.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
Szállítási gyakoriság: Mindennapos szállítás, hétfőtől szombatig. A szállítás ideje: 5.30-6.00 között. Igény szerint 11
órai szállítás is.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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:
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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: 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 keretösszeg nem merül ki
a 12 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő a 12 hónap leteltét megelőzően tett egyoldalú jognyilatkozatával
a szerződés időbeli hatályát legfeljebb további 6 hónap (de ezen esetben is legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig) időtartamra meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
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 bármelyike
fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD
benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya
alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a
kizáró okok fenn nem állásást.
A Kr. 3. § (3) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezetek képviseletében is be kell nyújtania
ajánlattevőnek az EEKD-t az ajánlatban, amelyben az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról
kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőre vonatkozóan be kell nyújtani.
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Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek,
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni,
figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot
benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.
Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta
a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
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 részben:
Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell
benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az
összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban
meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második
körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan be kell nyújtani az EEKD-t.
A bírálat során megkövetelt igazolási mód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év
(36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szállításait a Kr. 22. § (1) bekezdés szerint meghatározott formában
igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, képviselőjének neve, elérhetősége;
b) a teljesítés ideje, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
c) a szállítás tárgya;
d) a szállítás ellenszolgáltatása;
e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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A Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdés is
irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített, az alábbiaknak megfelelő referenciával:
1. rész: húsáru szállítására vonatkozó mennyisége összesen nem éri el a 30.000 kg-ot;
2. rész: szárazáru szállítására vonatkozó mennyisége összesen nem éri el a 27.000 kg-ot;
3. rész: tej és/vagy tejtermék szállítására vonatkozó mennyisége összesen nem éri el a 60.000 db-ot;
4. rész: mélyhűtött termék szállítására vonatkozó mennyisége összesen nem éri el a 3.000 kg-ot;
5. rész: zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy tojás szállítására vonatkozó mennyisége összesen nem éri el a
9.000 kg-ot;
6. rész: pékáru szállítására vonatkozó mennyisége összesen nem éri el a 80.000 db-ot;
7. rész: instant italok és/vagy kávé és/vagy tea és/vagy csokoládékészítmények szállítására vonatkozó
mennyisége összesen nem éri el a 35.000 db-ot;
8. rész: cukrász sütemények szállítására vonatkozó mennyisége összesen nem éri el a 3.000 db-ot.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelménynek valamennyi részben több szerződéssel is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, heti gyakorisággal,
a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételétől
számított 30 napos fizetési határidőn belül, átutalással, forintban (HUF) teljesíti.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-át alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat és a külön
jogszabályban meghatározott költségátalány megfizetésére köteles.
Meghatározott kötbér típusok: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér: részletek a szerződés tervezetekben.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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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: 2022/07/29 (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: 2022/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban
EKR rendelet) 15. §-a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi részben:
1. Eljárás típusa: Kbt. Második Rész, 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt
közbeszerzési eljárás.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Springmann Barbara (01225), springmann@witzrt.hu.
3. Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
(Közbeszerzési dokumentumok 4. számú melléklete),
4. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4)
bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő
elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
5. 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.
6. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni,
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján.
9. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
10. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt.66.§ (5) szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek
tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bek. meghatározott információkat.
12. AK jelen eljárásban elő írja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információkat.
13. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan.
Az EEKD II. rész C. pontjában tett „nem” válasz megjelölése esetén az EKR űrlapot úgy szükséges
benyújtani, hogy annak tartalma nem állhat ellentétben az EEKD-ban tett nyilatkozattal.
14. AK a Kbt.71.§-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
16. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár, tekintve, hogy az ajánlatkérő igényeinek
valamely 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.
18. Ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek benyújtani a kitöltött ártáblázatot (excel, szerkeszthető
formátumban) és pdf. (cégszerűen aláírva) formátumban. A felolvasólapon az ártáblázat „Képzett ár –
nettó ajánlati összár (Ft)” sorában szereplő számértéket kell feltüntetni, valamennyi részben.
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19. Meg kell adni termékenként a megajánlott termék származási helyét, nevét, gyártóját, ahol az
excel táblázat jelöli, annak érdekében, hogy egyértelműen megállapíthatóak legyenek a termékek
minimumkövetelményei. Ajánlatkérő a „megajánlott termék származási helyét, nevét, gyártóját” tekinti
szakmai ajánlatnak.
20. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától
számított 30 naptári napot ért.
21. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
22. Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (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: 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:
2022/06/24 (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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Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (13072/2022)
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: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15722720251
Postai cím: Mogyoródi Út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Anikó
Telefon: +36 208200571
E-mail: aniko.penzes@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.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
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem
II. szakasz: Tárgy

148

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzszimulációs ház kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001026692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tűzszimulációs ház kivitelezése a 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlanon.
1 db tűzszimulációs ház építése. Bruttó alapterület: 110,65 m2. Az építmény hasznos alapterülete: fszt.: 81,86 m2,
em.: 63,88 m2, tetőtér: 14,82 m2.
Funkció leírása: Az épület egy kétszintes ház mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és
katasztrófaelhárítás szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten
garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és annak oltását lehet
szimulálni.
A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva, konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a
szinten lehet szimulálni a „Flash Over” jelenséget is.
Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Minden kiképző helyiség legalább
két menekülési útvonallal lesz ellátva. Az emeleti szint több helyiségéhez erkély csatlakozni. Az épülethez külső
lépcső kerül kialakításra az erkély környezetében, mely külső megközelítést biztosít az emeleti szinthez és a
tetőhöz.
Minden kiképző helyiségben kiépítésre kerül tűzivíz elvezető rendszer. Az épület tartalmazza az összes alapvető,
lakásra jellemző elektronikát, világítást, a betáplálásokat és világítási védelmet.
A tűzszimulációs ház környezetében kiépül 3 db gyakorló tűzcsap, illetve az épület környezetében a megfelelő
méretű (min. 12,0 m széles), szilárd burkolattal ellátott tűzoltási felvonulási terület.
A szimulációhoz szükséges vezérlés, gépészet, technológia kiépítése NEM AJÁNLATTEVŐ FELADATA.
Főbb munkanemek: építészeti, statikai munkák (zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés,
síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, ácsmunka, vakolás
és rabicolás, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fém nyílászáró és épületlakatosszerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés), elektromos munkák (erősáram), épületgépészeti munkák, külső
munkák (földmunka, útépítés, szegélyépítés, védőcső kiépítése, gáztartály telepítése), külső közmű (terület
előkészítés, vízvezeték építése, csapadékvíz csatorna építése).
Az épület alapozása a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő helyszíni, földpartok közé öntött vasbeton
sávalapozás. Összes betonmennyiség: 102,65 m3. Az épület felmenő szerkezetei statikailag méretezett 30 cm
vastag vasbeton falak, melyekbe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 164,71 m3. Az épület
tetőszerkezetei statikailag méretezett 20 és 30 cm vastag vasbeton lemezek, melybe műanyagszál adagolás kerül.
Összes betonmennyiség: 67,07 m3. Tetőfedés: Fémlemezfedés: Teljes felületű aljzatra 0,7 mm vastag bevonatolt
alumínium lemezből készített, építészterv szerinti korc tengelytávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból
készített kettős állókorcos fémlemezfedés, hófogók, felépítmények mögött 1.5 m hosszon tömített korcokkal,
szélszívásra méretezett álló- és mozgófércekkel rögzítve. 152,08 m2
Talajon fekvő padló hőszigetelése EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab
hőszigetelés. Talajon fekvő padló talajnedvesség elleni szigetelése legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol
betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással
ragasztva. Üzemi- használati víz elleni bevonatszigetelés 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati
víz elleni bevonatszigetelés, 2 rétegben fölhordva, a második rétegben lúgálló üvegszövet ágyazásával. Padló:
Ipari beton padló + aljzatbeton egyben, 2 mm kéregerősítéssel, csiszolva. Min. C25/30, acél szálerősítés 25 kg/m3.
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Kéregerősítés 2-3 mm kvarchomok. 192,77 m2. Felületvédelem 2 réteg alapozó gyantával. A padló burkolatnak
nagy hőterhelést és hirtelen gyors hőingadozást kell kibírnia, valamint a nagy mennyiségű oltóvíz hatásának.
Oltóvíz elvezetése összefolyón keresztül.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tűzszimulációs ház kivitelezése
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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db tűzszimulációs ház építése. Bruttó alapterület: 110,65 m2. Az építmény hasznos alapterülete: fszt.: 81,86 m2,
em.: 63,88 m2, tetőtér: 14,82 m2.
Funkció leírása: Az épület egy kétszintes ház mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és
katasztrófaelhárítás szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten
garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és annak oltását lehet
szimulálni.
A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva, konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a
szinten lehet szimulálni a „Flash Over” jelenséget is.
Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Minden kiképző helyiség legalább
két menekülési útvonallal lesz ellátva. Az emeleti szint több helyiségéhez erkély csatlakozni. Az épülethez külső
lépcső kerül kialakításra az erkély környezetében, mely külső megközelítést biztosít az emeleti szinthez és a
tetőhöz.
Minden kiképző helyiségben kiépítésre kerül tűzivíz elvezető rendszer. Az épület tartalmazza az összes alapvető,
lakásra jellemző elektronikát, világítást, a betáplálásokat és világítási védelmet.
A tűzszimulációs ház környezetében kiépül 3 db gyakorló tűzcsap, illetve az épület környezetében a megfelelő
méretű (min. 12,0 m széles), szilárd burkolattal ellátott tűzoltási felvonulási terület.
A szimulációhoz szükséges vezérlés, gépészet, technológia kiépítése NEM AJÁNLATTEVŐ FELADATA.
Főbb munkanemek:
&#61485;- építészeti, statikai munkák (zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés,
síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, ácsmunka, vakolás
és rabicolás, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fém nyílászáró és épületlakatosszerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés)
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&#61485;- elektromos munkák (erősáram)
&#61485;- épületgépészeti munkák
&#61485;- külső munkák (földmunka, útépítés, szegélyépítés, védőcső kiépítése, gáztartály telepítése)
&#61485;- külső közmű (terület előkészítés, vízvezeték építése, csapadékvíz csatorna építése)
Az épület alapozása a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő helyszíni, földpartok közé öntött vasbeton
sávalapozás. Összes betonmennyiség: 102,65 m3. Az épület felmenő szerkezetei statikailag méretezett 30 cm
vastag vasbeton falak, melyekbe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 164,71 m3. Az épület
tetőszerkezetei statikailag méretezett 20 és 30 cm vastag vasbeton lemezek, melybe műanyagszál adagolás kerül.
Összes betonmennyiség: 67,07 m3. Tetőfedés: Fémlemezfedés: Teljes felületű aljzatra 0,7 mm vastag bevonatolt
alumínium lemezből készített, építészterv szerinti korc tengelytávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból
készített kettős állókorcos fémlemezfedés, hófogók, felépítmények mögött 1.5 m hosszon tömített korcokkal,
szélszívásra méretezett álló- és mozgófércekkel rögzítve. 152,08 m2
Talajon fekvő padló hőszigetelése EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab
hőszigetelés. Talajon fekvő padló talajnedvesség elleni szigetelése legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol
betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással
ragasztva. Üzemi- használati víz elleni bevonatszigetelés 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati
víz elleni bevonatszigetelés, 2 rétegben fölhordva, a második rétegben lúgálló üvegszövet ágyazásával. Padló:
Ipari beton padló + aljzatbeton egyben, 2 mm kéregerősítéssel, csiszolva. Min. C25/30, acél szálerősítés 25 kg/m3.
Kéregerősítés 2-3 mm kvarchomok. 192,77 m2. Felületvédelem 2 réteg alapozó gyantával. A padló burkolatnak
nagy hőterhelést és hirtelen gyors hőingadozást kell kibírnia, valamint a nagy mennyiségű oltóvíz hatásának.
Oltóvíz elvezetése összefolyón keresztül.
A teljesítés helye szerinti ingatlanon az AK által kötött vállalkozási szerződés eredményeként jelenleg egy
tűzoltólaktanya kivitelezése zajlik, így a nyertes AT-nek az organizációt és a szerződést e körülményre tekintettel
kell megszerveznie és teljesítenie. AK továbbá olyan tűzszimulációs eszközöket vásárolt, illetve rendelt meg,
amelyek beépítésére és beüzemelésére a közbeszerzés tárgya szerinti Létesítményben kerül sor, így a nyertes AT
köteles a tűzszimulációs eszközök beszállítójával, beüzemelőjével fokozottan együttműködni.
Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.
Ha a szerződés teljesítéséhez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység
– jogszabály, hatósági előírás vagy a nyertes AT 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 és egyéb szükséges feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, 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 építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata.
A szerződéses feladatra 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/részletterv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.
A nyertes AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden
olyan mérnöki, dokumentálási és egyéb feladat ellátása (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató
felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott
szerződéses feladat teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.
Karakterkorlátozás miatt folytatás: VI.4.3. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2)1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
[hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] 10
2 Az M2)2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36
hó] 10
3 Az M2)3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36
hó] 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00019
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) pontját alkalmazza.
- A Kbt. 27.§(3) és a 257/2018(XII.18.) Kr. 21.§(10) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356
- A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
- AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 025 - 059495
(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: 0 Rész száma: Elnevezés: Tűzszimulációs ház kivitelezése
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 - 001957 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
# az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok
alkalmazását.
Ajánlatkérő az ajánlat bírálatát a Kbt. 70. § (1) bekezdésben írtakra figyelemmel nem végezte el, tekintettel
arra, hogy az ajánlat bírálatának hiányában is megállapítható, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás egyéb
okból történő eredménytelenné nyilvánításának van helye.
Az ajánlattevő neve, címe, adószáma: (a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pont alapján)
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest Madarász Viktor Utca 47-49. 1.
lház. 2. em., adószám: 12525689241)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A felhívás II.2.5. pontjához: A minőségi értékelési részszempontokhoz kapcsolódóan AK tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pont meghatározása egyenes
arányosítás alapján történik. Ha a 266/2013 Korm. rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlaton felül további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot
az ajánlattevő nem mutat be, akkor 0 (nulla) pontot kap. A maximálisan elfogadott többlet tapasztalat
36 hónap, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. Ajánlatkérő a
36 hónapnál magasabb megajánlások esetén a képlet alkalmazása során minden esetben a maximálisan
megajánlható 36 hónaphoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az ajánlattevő esetleg
a 36 hónapnál magasabb megajánlást tesz.
Ajánlatkérő a minőségi értékelési részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi
dokumentumok benyújtását írja elő: nyilatkozat az adott értékelési 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, szükség szerint az érintett
szakember(ek) végzettségét igazoló dokumentum(ok). Több szakembernek ugyanarra az alkalmassági
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feltételre vonatkozó bemutatása esetén Ajánlatkérő a vonatkozó iratmintában első helyen megjelölt
szakember tapasztalatát fogja figyelembe venni. (Ez esetben az iratmintát valamennyi szakember
tekintetében be kell nyújtani és egyértelműen utalni kell arra, hogy melyik szakember az ”első” helyen
megjelölt.) Az értékelés alá vont szakembert az ajánlatban az ajánlattételkor meg kell nevezni, melynek
elmaradása esetén az ajánlat érvénytelen.
AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági felt. teljesítéséhez nem szükséges a jogosultság megléte.
A II.2.4. pont folytatása: HOMLOKZATBURKOLAT: Látszóbeton felület: Statikailag méretezett vasbeton
falak külső síkja látszóbeton minőségben kivitelezendő. A zsaluba matricázat ragasztva. Korcolt fémlemez
burkolat: kettős állókorcos fémlemez fedés, 5 cm magas trapézlemez alátéttel. Lábazati burkolat: 1,5
mm vastag acéllemez. NYÍLÁSZÁRÓK: Tokszerkezet utólag szerelhető saroktok, ajtólap egyedi lakatos
szerkezet. Ajtók száma 17 db.
Az épületben vízfogyasztás nem történik, így komfort igényt kiszolgáló vízellátó és szennyvíz elvezető
rendszer nem létesül. Az oltásból eredő szennyezett víz elvezetését és esővíz elvezetése gravitációsan
történik, valamint technológiai igényként egy száraz tűzivíz hálózat létesül (10 fm). A helyiségekben
elhelyezett padlóösszefolyókat tűzálló kivitelben kell elhelyezni, a kilépő csatorna vezetéket tűzvédelmi
szigeteléssel, burkolással kell ellátni. Összesen: 46 fm.
Az épület részére biztosítandó normál áramszolgáltatói betáplálás: 47,0kW (3x100A). A fenti energiaigény
kiszolgálása az épület mellett lévő OKF tűzoltólaktanyából biztosítható. Az erősáramú villamos hálózat
feszültsége: 3N~230/400V 50Hz, 3fázisú, nullázott rendszerű. A hálózatszerelésnél általánosan falon kívüli
védőcsőbe húzott rézerű kiskábelek
kerülnek alkalmazásra. Az épületet az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján nem szükséges ellátni
külső villámvédelmi berendezéssel az elvégzett kockázatelemzés alapján.
Az épület körül tervezett útépítés kapcsán 200 m2 térkő burkolat kerül kiépítésre „B” terhelésre.
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:
2022/06/24 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12302/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 14596346
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.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
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: Koporsó fémbetétek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000282882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33970000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle koporsó fémbetétek beszerzése adásvételi keretszerződés kertében, ajánlatkérő eseti megrendelése
alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig, 70 % lehívási kötelezettség mellett, a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.Várható mennyiség: 86 darab, a műszaki leírásban felsorolt termékek köréből
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5000000,00 (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: : „Koporsó fémbetétek beszerzése 2022”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33970000-0

További tárgyak:
39296100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1108 Budapest, Kozma u 8-10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle koporsó fémbetétek beszerzése adásvételi keretszerződés kertében, ajánlatkérő eseti megrendelése
alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig, 70 % lehívási kötelezettség mellett, konszignációs (kihelyezett készletről
történő) értékesítéssel. A részletes feladatokat, feltételeket a közbeszerzési dokumentumok, valamint annak részét
képező műszaki leírás, valamint ártábla tartalmazza. Keretösszeg: 5.000.000,- nettó HUF
Várható mennyiség: 86 darab, a műszaki leírásban felsorolt termékek köréből
(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 Szállítási határidő egész munkanapokban megadva (1-10 m.nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszám: 1-10.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti: nettó ajánlati összár HUFba megadva az ártáblázat kitöltésével. Az alkalmazott értékelési módszer: Ajánlatkérő az ár szempont fordított
arányosítás módszerét alkalmazza.
A minőségi részszempont:1 m.nap (vagy annál kedvezőbb) a legkedvezőbb, míg a 10 m.nap (mint érvényességi
feltétel) a legkedvezőtlenebb vállalás. Módszer: arányosítás két szélső érték között
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 065 - 168981
(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
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Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Koporsó fémbetétek beszerzése 2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/10 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karsol Kegyeleti Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft
Nemzeti azonosítószám: 12790980209
Postai cím: Debreceni Út 102
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: info@karsol.hu
Telefon: +36 304111348
Internetcím(ek): (URL) www.karsol.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Keletfa Faipari és Kegyeleti Terméket gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10741801215
Postai cím: Lujza Utca 6
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: color4028@t-online.hu
Telefon: +36 306384220
Internetcím(ek): (URL) www.keletfa.hu
Fax: +36 42460783
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 5000000,00
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. Karsol Kegyeleti Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (12790980-2-09) és Keletfa Faipari és Kegyeleti
Terméket gyártó Kft. (10741801-2-15) közös ajánlattevők: szállítási határidő: 8 munkanap -pontszám:10,
Nettó ajánlati összár HUF-ban:1.519.000,- nettó HUF- pontszám:10. súlyozott összp: 1000. legkedvezőbb,
érvényes ajánlattevők.
2. Szabó János ev. ajánlattevő: szállítási határidő: 10 munkanap, Nettó ajánlati összár HUF-ban:1.602.250,nettó HUF. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja értelmében, mivel a hiánypótlási
határidőig az abban előírt hiányt ajánlattevő nem pótolta.
V.2.4. pont: keretösszeg a becsült érték. A nettó ajánlati összár az 1/a táblázat szerinti termékekből képzett
érték, ezért az V.2.4. pontban a keretösszeg került feltüntetésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (13006/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenka Regina
Telefon: +36 300196121
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kovács Sándor-Törőcsik Mari Ház (Pély)terv.-kivit.
Hivatkozási szám: EKR001701652021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kovács Sándor-Törőcsik Mari Ház (Pély) tervezés - kivitelezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1836151529,00 (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: Kovács Sándor-Törőcsik Mari Ház (Pély) terv.-kiv.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3381 Pély, Fő utca 137., Hrsz.: 108/1, 108/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Kovács Sándor-Törőcsik Mari Ház (Pély) tervezés-kivitelezése”
tárgyú beruházás földszint + 1 emeletes létesítményének megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő
megmaradó épületrészhez történő új épületrész hozzáépítést. A felújítás és épületbővítés magában foglal minden
alap szakágat (alapozás, szerkezetépítés, építőmesteri-szakipari munka, épületgépészet, erős- és gyengeáram)
valamint parkosítási és közmű munkálatokat is.
Előzmények:
Magyarország Kormánya tisztelegve a pélyi születésű Törőcsik Mari művésznő munkássága előtt 2018-ban
határozta el egy emlékház létesítését (1834/2018 (XII.27.) Kormány határozat) Az építés helyszínének a művésznő
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nagyapja által épített közösségi mozi telkét és az egykoron azzal összefüggő – ma külön helyrajzi számú – telket
jelölte meg.
A beszerzés tárgya:
A rossz állapotú épületek (alapozás nélküli falak, kétséges tetőszerkezet) elbontásra kerülnek, kivételt képez a
volt mozi épület négy fala, melyet Kovács Sándor iránti tiszteletből megtartásra kerülnek. Az építési helyen, „U”
alakú közművelődési épület létesül, mely változatos programok, események színtere lehet. Az épület léptékével,
formavilágával az eredeti, Kovács féle épületet idézi, a mai használatnak megfelelő kialakítással.
Kivitelezési feladat:
A meglévő épületből csak a nagyterem négy határoló vályogtégla, vegyes fala marad meg. A nagyteremhez
két oldalt tetőtér beépítéses szárnyak és a nyugati oldalon kiszolgáló traktus csatlakozik. A déli oldalszárnyban
van a bejárat a kétszintes, galériázott tere a ruhatár/raktár és az iroda helyiséggel. A szárny két fő helyisége az
emlékszoba és a közösségi könyvtár. Az emlékszoba részben kiállítás, részben vetítőhely ( mennyezeti projektor),a
helyiségben számítógép terminálok is találhatók. A közösségi könyvtár részben közérdeklődésre számot tartó
kötetek szabadpolcos tárolására szolgál, részben digitális könyvtár, terminálokkal. Az üvegezett közlekedő
folyosót a könyvtár-társalgó vonalában szeparáltan lett kialakítva, így a mosdók használata egy kerti rendezvény
alkalmával is biztosítható a szabadból. A mosdók 150 főre méretezettek.
A déli szárny nyugati végében a zárt kerítéssel összeépített fedett kerékpár és kukatároló található, vízvételi
hellyel, mely fagyveszély esetén elzárható. Az épületrész nyitott tér. A kapcsolódó délnyugati sarkon kialakított
gépészeti udvar a gépészet kültéri egységeinek ad helyet.
A déli szárny tetőterében az előtér galériájáról nyílik a nagyterem karzata és a II. ütemben kialakítandó szállás
egység. A közlekedő folyosó egy légtér a földszinti folyosóval. A tetőtérben 4 szállásegység lett kialakítva, melyek
vizesblokkja a szárny nyugati végében helyezkedik el.
A nagyterem épületrész a megmaradó falakra épített stabilizáló koszorúval zárul. A falakba több helyen új
nyílásokat kell vágni, ezeket előregyártott vb. kiváltó elemek elhelyezésévek, bevésésével kell kivitelezni. A
vasbeton zárókoszorú az épület zárókoszorú rendszerébe bekötött. A falakra - szükség esetén megerősítéssel –
új vakolat készül, a külső falrészre hőszigetelő vakolattal. A terembe új karzat épül a terven szereplő szerkezeti
megoldással. A falaknál a zárókoszorút úgy kell kialakítani, hogy a falegyen alatt lévő tönkökről a terven
meghatározott íves, átlós gyámrendszer indítható legyen. A tetőszerkezet látszó szerkezet, igényes fakötésekkel,
rejtett vasalat megerősítéssel.
A nagyteremhez kapcsolódó színpad tér egyszerű előadó felület. A színpadhoz színpadtechnológia az
építési fázisban nem létesül, csak a lehetséges technológiai, technikai csatlakozási pontok kapnak megfelelő
keresztmetszetű védőcsövezést. (Az esetleges, egyszerű színpadtechnológia a felszerelési tervezés részét képezi,
de minimális világítástechnikát és hangosítást tartalmaz, tekintetbe véve a terem befogadóképességét.) A
nagyterem – utólagos - utcai bejárata megszűnik.
A terem mögött, az udvar felé az eredetinél nagyobb mélységű kiszolgáló-társalgó sáv készül, az udvar felé
üvegfallal, melynek felső sávja a padlástérben elhelyezett szellőzőgép frisslevegő ellátó és kidobó nyílása, egy
egyedi álmennyezet takarással. A társalgó részbe a bejárati oldalon bútor szerűen kialakított, könnyűszerkezetes
rész türemkedik be, mely részben szék és bútorraktár, kisebb fele pedig a rendezvényekhez kitelepülő cateringbüfé technológiáját rejti.
Az északi szárny a szállás rész. A földszinten 3 db. két fős szoba van, saját vizesblokkal. A szárny nyugati részén
helyeztük el a tálalókonyhát ( kapacitás 40 fő) és a többturnusos étkető/társalgó helyiséget. A szállás rész önálló
tűzszakasz, így a mértékadó tűzszakasz ezer négyzetméter alatt marad.
Az étkező rész önálló bejáratot kap ( a szállásrész szeparálható, kulcsos házként is működhet mindkét szintje).
Abejárat a fedett színből nyílik, mely a felső szint feljárata, s egyben a szabadtéri rendezvények előkészítő, catering
helye.
A tetőtérben 5 darab, 2 személyes, saját vizesblokkal rendelkező szálláshelyet alakítunk ki. A folyosó első, 5
méteres szakaszán lelátást biztosítunk a társalgóba a födém áttörésén keresztül.
Az udvar keleti kerítés falára pergola készül, melynek fa elemeit felülről bádogozással kell levédeni. A szerkezetre
növény futtatását kell megtervezni. Az udvar alatt a zárt szennyvíz tározó és a fúrt talajszondák, azok összekötő
vezetékei és az udvar felé lejtő tetők csapadékvizét összegyűjtő csapadékvíz tározó találhatók. Az esővíz elvezetés

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

167

falba süllyesztetten ( féltakarás), alsó két méteren vandálbiztos megoldással, acélcsőben kell megoldani. A
nagyterem két sarkán kiépített levezetéseket a járda burkolat alatt – közterületen – kell az árkokba bevezetni.
Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Kovács Sándor – Törőcsik Mari Ház” létesítmény megvalósítása,
mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
történő kivitelezést, a részbeni bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti
közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési
munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
Tervezett nettó szintterület összesen: 1085,8 m2
melyből a meglévő épület felújításának nettó szintterülete összesen: 201 m2
az új épület építésének nettó szintterülete összesen: 884,8 m2
A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:
1) Tömör fa padlóburkolat 548 m2
2) Csempe falburkolat készítése 541 m2
3) Meglévő épület bontása alépítménnyel együtt, épületgépészeti és épületvillamossági bontásokkal 3689 lég m3
4) Munkaárok, munkagödör készítése 1298 m3
5) Vasbeton sáv- és pontalap készítése 180 m3
6) Beton sáv- és pontalap készítése 555 m3
7) Vasbeton födém készítése 157 m3
8) Külső teherhordó és kitöltő hőszigetelő falazat 809 m2
9) Belső teherhordó és kitöltő hőszigetelő falazat 577 m2
10) Álmennyezet készítése vb. födémre 1222 m2
Karakterhiány miatt folyt. köv. a II.2.14) További információk pontnál.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja 15
2 2.2 Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:
11) Térkő parkoló burkolat építése: 130 m2
12) Parkosítási feladatok 129,85 m2
13) Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek (erős- és gyengeáram) teljes kiépítése 1 db
14) Magastető készítése különböző % hajlással: 958 m2
Ajánlatkérő 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 feladata.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 255 - 672822
(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: Kovács Sándor-Törőcsik Mari Ház (Pély) tervezés-kivitelezése
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:
2022/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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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
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: 1836151529,00
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: egyes építészeti munkák
egyes elektromos munkák
egyes gépészeti munkák
egyes belsőépítészeti munkák
kiviteli tervek elkészítése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
EB Hungary Invest Kft.
Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.
Adószáma:13240567-2-42
EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3300 Eger Árpád Út 64.
Adószáma:13646925-2-10
Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontokat Ajánlatkérő nem vett figyelembe.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/06/24 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (12348/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735784242
Postai cím: Bocskai Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1153
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trinn Miklós
Telefon: +36 13053224
E-mail: onkormanyzat_kozbeszerzes@bpxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bpxv.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:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rekonstrukciós feladatok ellátása a XV. kerületben
Hivatkozási szám: EKR000096522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

173

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
közigazgatási területén kijelölt körzetben eseti terület kijelölés és feladat meghatározás alapján:
- magaságyás rekonstrukciós feladatok ellátása,
- a fasorrekonstrukciós és faültetési feladatok ellátása
- a komplex zöldfelület rekonstrukciós feladatok ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 100787401,00 (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: Magaságyás rekonstrukciós feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében lévő közterületek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főként a lakótelepeken, valamint az újonnan épült területrészeken vált általános gyakorlattá a magaságyások
kialakítása, sok esetben nem megfelelő növényállomány betelepítésével, mely az idő során részlegesen, vagy
teljesen kipusztult, illetve a használat során derült ki, hogy nem fenntartható a kialakított struktúra. Ezen ágyak
sok esetben nincsenek természetes kapcsolatban az altalajjal, illetve folyamatos intenzív öntözést igényelnek, így
önmagukban az újra telepítés a rossz faj-fajtaválasztás, illetve a benapozási körülmények figyelmen kívül hagyása
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okán sikertelen, nem fenntartható. A létrejövő keretszerződés célja a magaságyás felújítási feladatok időbeni
szervezése valamint a feladatok elvégzése. A keretösszeg 29.921.260 HUF, melyre Ajánlatkérő teljes egészében
lehívási kötelezettséget vállal.
Az elvégzendő feladatok listáját (a munkanemek tételes felsorolását és részletes meghatározását) a közbeszerzési
dokumentum részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan egységárgyűjtemény kiírás tartalmazza.
Főbb tevékenységek:
a) évelőtelepítés, ökológiai szemléletű évelőfelületek kialakítása, telepítése /parképítés részeként, vagy önállóan/
becsült nagysága: 550 nm
b) örökzöld, sövény és cserjetelepítés /parképítés részeként, vagy önállóan / becsült nagysága: 650 nm
c) műkő, természetes kő, fa fémből történt magaságy, kiemelt ágy, növénykazetta létesítése, meglevők javítása,
vagy felszámolása /parképítés részeként, vagy önállóan/ becsült nagysága: 800 nm
d) kültéri építőmesteri munkák, kültéri burkolatok készítése, műkő felületek javítása, műkő elemek felújítása,
készítése becsült nagysága: 200 nm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. a) alkalmassági követelményre megajánlott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min.: 36 hó; max.: 72 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Faültetés és farekonstrukciós feladatok ellátás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77340000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében lévő közterületek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretszerződés célja a kerületben található fasorok, rekonstrukciója valamint fasori és parki fahelyek beültetése.
A keretösszeg 23.622.047 HUF, melyre Ajánlatkérő teljes egészében lehívási kötelezettséget vállal.
A XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében – fasori és parkfák vonatkozásában – mintegy
40 ezer darab tűlevelű és lombos fa van, melyek egy része elöregedett, beteg, rossz állapotú kiváltképp a
kertvárosi fasorok tekintetében. Cél a fasori rekonstrukció, ifjítás, metszés (kb. 100 db) valamint a parki faállomány
megújítása, ennek során a kivágandó – beteg, kiszáradt – egyedek megfelelő minőségű faiskolai anyaggal (kétszer
iskolázott földlabdás és/vagy konténeres (minimum 14/16-os) facsemetékkel) történő cseréje, illetve a jó állapotú
fasorok esetében a pótlása.
A fasorrekonstrukciók esetében a komplex favizsgálatok (szemrevételezéses, műszeres kb. 15 db) elvégzését
követően, annak eredményétől függően hozza meg a döntést a megrendelő a teljes vagy részleges cseréről.
A fafajta kiválasztása az elhelyezésükre szolgáló zöldsávok rendezésére-cserjetelepítés (kb. 800nm) -és/vagy
gyepfelület (1800 nm) helyreállítására. Faültetési feladatok száma kb. 200 db
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Az elvégzendő feladatok listáját (a munkanemek tételes felsorolását és részletes meghatározását) a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan egységárgyűjtemény 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 Az M/2. a) alkalmassági követelményre megajánlott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min.: 36 hó; max.: 72 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Komplex zöldfelület rekonstrukciós feladatok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében lévő közterületek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretszerződés célja a kerület zöldfelületeinek rekonstrukciója, megújítása. A keretösszeg 47.244.094 HUF,
melyre Ajánlatkérő teljes egészében lehívási kötelezettséget vállal.
A főként lakótelepi parkfelületek, zöldfelületek általános állapota megfelelő, de az építésükkor kialakított
struktúrák mára funkcióvesztett állapotba kerültek, vagy növényállományuk megújítása nem követte a
telepítéskor még megfelelő, de mára beárnyékolt illetve jelentősen átrendeződött fás szárú állományok
okozta problémák megoldását. A parkterületek esetében a zöldfelületek átalakítása, fejlesztése nem követte
a használatban beállt változásokat, a lakosság korösszetételének változásával a parkhasználatban létrejövő
feszültségek feloldását és az életminőséghez kapcsolódó igények gyors átalakulását, változását. A funkcióját
vesztett struktúrák az elmúlt évtizedben csak részben és csak a talajszintig terjedő bontásában valósultak meg, a
fennmaradó területek visszaalakítása zöldfelületekké nem.
A komplex parkfelújítás esetében a fő feladat az egyedi megrendelés során kijelölt területen a leamortizálódott,
tönkrement illetve működésképtelenné vált parkberendezési tárgyak eltávolítása, a felesleges szilárd és
lágyburkolatok felszámolása, majd a területek zöldfelületté való átalakítása növénytelepítéssel, gyepfelület
kialakítással. A pontos feladat meghatározás az ajánlatkérés részét képező egységárgyűjteményben szereplő
feladatok alkalmazásával történik a kijelölt terület/területek vonatkozásában. Kb. 150 db fa ápolási munkálatai, kb.
20 db hulladékgyűjtő edény, és kb. 20 db közterületi bútor kihelyezése.
Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladattípusok egységára tekintetében kér árajánlatot.
Az elvégzendő feladatok listáját (a munkanemek tételes felsorolását és részletes meghatározását) a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan egységárgyűjtemény kiírás tartalmazza.
Becsült volumenek:
becsült területe: 7000 m2
becsült famennyiség: 150 db
becsült szilárd burkolat: 400 m2
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becsült lágyburkolat-kavics-: 300 m2
becsült bontandó épített elem: -ülőfal, pad szemetes, stb.: 100 fm, 20 db, 20 db
becsült parkosítandó felület: 6000 m2
ifjítási, metszési feladatok becsült mennyisége: 70 db
favizsgálat (műszeres és szemrevételezéssel) szakvéleménnyel - becsült mennyiség: 15 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. a) alkalmassági követelményre megajánlott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min.: 36 hó; max.: 72 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 050 - 129274
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Magaságyás rekonstrukciós feladatok ellátása
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:
2022/06/02 (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: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11936749243
Postai cím: Barázda Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: harmatkert@gmail.com
Telefon: +36 12195687
Internetcím(ek): (URL) www.harmatkert.hu
Fax: +36 12195688
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: 29921260,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Magaságyás
rekonstrukciós munkák, bontási és építési munkák.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Faültetés és farekonstrukciós feladatok ellátás
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:
2022/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14759996243
Postai cím: Andor Utca 47-49. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12390171243
Postai cím: Hofherr Albert Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: sd@salidaru.hu
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Telefon: +36 12816391
Internetcím(ek): (URL) http://salidaru.hu/
Fax: +36 13480420
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: 23622047,00
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: Növénytelepítés, faápolás,
kataszteri felmérés, adatrögzítés és programüzemeltetés, szállítás.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Komplex zöldfelület rekonstrukciós feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/02 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11936749243
Postai cím: Barázda Utca 42.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: harmatkert@gmail.com
Telefon: +36 12195687
Internetcím(ek): (URL) www.harmatkert.hu
Fax: +36 12195688
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Info-Garden Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14456026243
Postai cím: Anna Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: info@infogarden.hu
Telefon: +36 301828146
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: RONÉM KERT Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13850867213
Postai cím: Vay Ádám Utca 2.
Város: Rád
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2613
Ország: Magyarország
E-mail: ronemkert@gmail.com
Telefon: +36 303915088
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: 47244094,00
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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási és építési munkák.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. rész: Magaságyás rekonstrukciós feladatok ellátása
Nyertes ajánlattevő
Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám:
11936749243
Ajánlattevők:
1.) Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft. (1116 Budapest, Barázda utca 42.) Nemzeti azonosítószám:
11936749243
2.) ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.) Nemzeti
azonosítószám
14759996243
II. rész: Faültetés és farekonstrukciós feladatok ellátás
Nyertes Ajánlattevők:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám:
14759996243
Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám:
12390171243
Ajánlattevők:
1.) ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.) Nemzeti
azonosítószám
14759996243
Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1195 Budapest Hofherr Albert Utca 5) Nemzeti azonosítószám:
12390171243
III. rész: Komplex zöldfelület rekonstrukciós feladatok
Nyertes Ajánlattevő:
Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám:
11936749243
Info-Garden Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám:
14456026243
RONÉM KERT Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám:
13850867213
Ajánlattevők:
1.) Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft. (1116 Budapest, Barázda utca 42.) Nemzeti azonosítószám:
11936749243
Info-Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft. (1221 Budapest Anna Utca 9-11.) Nemzeti azonosítószám:
14456026243 RONÉM KERT Kertészeti és Szolgáltató Kft. (2613 Rád Vay Ádám Utca 2.) Nemzeti
azonosítószám: 13850867213
2.) ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.) Nemzeti
azonosítószám
14759996243
Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1195 Budapest Hofherr Albert Utca 5) Nemzeti azonosítószám:
12390171243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

182

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. XXI. Fejezete
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:
2022/06/24 (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
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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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Hotel Palatinus Korlátolt Felelősségű Társaság (13137/2022)
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: Hotel Palatinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22940296202
Postai cím: Megyeri Út 26.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Zita
Telefon: +36 709406688
E-mail: biro.zita@hotelker.hu
Fax: +36 72511403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.palatinusgrandhotel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (2) bekezdés szerinti szervezet
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: Saját tul.-ú,bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltet.
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Palatinus Hotel bővítése, átépítése és felújítása
Hivatkozási szám: EKR001752632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

185

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hotel Palatinus Kft, a Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő szálloda épület bővítése, átépítése”
Feladat a Hotel Palatinus Kft. tulajdonában álló, Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő Palatinus
Hotel épületének bővítése, átépítése, és felújítása. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges építészeti,
és szakági kiviteli tervek elkészítése is. Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a meglévő létesítmény részleges
üzemelése alatt köteles elvégezni.
Önálló rendeltetési egységeinek száma és rendeltetése: 1 szálloda (85 szobával, étteremmel és főzőkonyhával,
rendezvénytermekkel, irodákkal, wellness részleggel, bárral, meglevő mélygarázzsal). A főzőkonyha megvalósítása
tartalmazza a konyhatechnológiai kivitelezést, kialakítást is.
Az épületegyüttes teljes hasznos alapterülete (m2) 14 195 m2
Átépítéssel érintett meglevő hasznos alapterület (m2) 7 829 m2
Új építésű hasznos alapterület (m2) 1 772 m2
Átépített és új hasznos alapterület összesen (m2) 9 601 m2
Szintek száma 1 pinceszint + földszint+ 7 emelet
Tervezett épületmagasság 16,19 m
A beruházás tartalmaz építészeti, építőmesteri, konyhatechnológiai, statikai, épületgépészeti, erős és
gyengeáramú, épületfelügyeleti, tűzvédelmi, felvonó (lift), belsőépítészeti, és tájépítészeti munkarészeket.
A részletes és tételes mennyiségek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány
esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Az épületek országosan egyedileg nem védettek, de a településkép védelmi rendelet „fenntartandó”
megjelöléssel helyi védelem alá helyezte. Az ingatlan területileg műemléki környezetbe tartozik és műemléki
jelentőségű területen áll. Az 1915-ben átadott Palatinus Hotel épületének nem csak homlokzata, de reprezentatív
belső terei is jelentős értéket képviselnek, melyek megőrzése, és rekonstruálása a beruházás egyik fontos célja.
Palatinus épülete
- A jelenlegi üzemi lépcsőház átalakítása füstmentes vendég lépcsőháznak, 2 db felvonó cseréje és kapcsolatainak
átalakítása. A liftaknához tartozó gépészeti strang kiváltása. A lépcsőház meglévő acél-üveg homlokzati
szerkezetének elbontása és új szerkezet építése.
- A meglévő vendéglépcsőház átalakítása üzemi lépcsőháznak, 1 db felvonó cseréje, és meghosszabbítása a -1, és
a +7 szintre, továbbá füstmentesítése.
- -1. szinten új korszerű 600 adagos konyha és háttér, valamint személyzeti terület kialakítása.
- 0 szinten a reprezentatív terek megőrzése, részleges átalakítása, az akadálymentes megközelítés biztosítása.
- 0 szinti étterem befejezőkonyhai hátterének megújítása, 1 db üzemi, és 1 db kisteher felvonó építése.
- Új vendégforgalmi kapcsolat kialakítása a teremgarázzsal.
- +1. szinten a személyzeti és raktár területek átrendezése, racionalizálása, 2 db üzemi felvonó építése.
- +2. szinten a Bartók terem kapcsolatainak átalakítása, új hall, teraszkapcsolattal. Kapcsolat kialakítása a
tálalókonyhával.
- +2., +3., +4. szinteken a szállodai szobák újjáépítése, alaprajzi átrendezés, szoba alapterületek növelése.
- +3. szinten családbarát funkciók, tetőkert kapcsolat és irodakapacitás kialakítása.
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- +4., +5., +6. szinteken az északi szárnyban a szobaegységek átépítése, alapterületük növelése a szobaszám
csökkentésével.
- +4. szinten az északi szárny nyugati szobáihoz tetőterasz kialakítás a meglévő lapostetőn.
- +5. szinten a tetőterasz részbeni beépítésével a wellness funkció átalakítása és bővítése, valamint új sky bár
létesítése.
- +7. szinten a gépészeti terek átalakítása, teljes gépészeti rekonstrukció.
- Tetők felújítása és hőszigetelése, homlokzatok felújítása és részbeni hőszigetelése.
- Új – a terveken ábrázolt – üzemi liftek építése a -1 és +2 szintek között.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Palatinus Hotel bővítése, átépítése és felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45315100-9

Kiegészítő szójegyzék

45317300-5
45350000-5
45453100-8
71220000-6
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: H-7621 Pécs, Király u. 5., valamit Pécs, Széchenyi tér 15. szám,
17539 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hotel Palatinus Kft, a Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő szálloda épület bővítése, átépítése”
Feladat a Hotel Palatinus Kft. tulajdonában álló, Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő Palatinus
Hotel épületének bővítése, átépítése, és felújítása. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges építészeti,
és szakági kiviteli tervek elkészítése is. Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a meglévő létesítmény részleges
üzemelése alatt köteles elvégezni.
Önálló rendeltetési egységeinek száma és rendeltetése: 1 szálloda (85 szobával, étteremmel és főzőkonyhával,
rendezvénytermekkel, irodákkal, wellness részleggel, bárral, meglevő mélygarázzsal). A főzőkonyha megvalósítása
tartalmazza a konyhatechnológiai kivitelezést, kialakítást is.
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Az épületegyüttes teljes hasznos alapterülete (m2) 14 195 m2
Átépítéssel érintett meglevő hasznos alapterület (m2) 7 829 m2
Új építésű hasznos alapterület (m2) 1 772 m2
Átépített és új hasznos alapterület összesen (m2) 9 601 m2
Szintek száma 1 pinceszint + földszint+ 7 emelet
Tervezett épületmagasság 16,19 m
A beruházás tartalmaz építészeti, építőmesteri, konyhatechnológiai, statikai, épületgépészeti, erős és
gyengeáramú, épületfelügyeleti, tűzvédelmi, felvonó (lift), belsőépítészeti, és tájépítészeti munkarészeket.
A részletes és tételes mennyiségek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány
esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Az épületek országosan egyedileg nem védettek, de a településkép védelmi rendelet „fenntartandó”
megjelöléssel helyi védelem alá helyezte. Az ingatlan területileg műemléki környezetbe tartozik és műemléki
jelentőségű területen áll. Az 1915-ben átadott Palatinus Hotel épületének nem csak homlokzata, de reprezentatív
belső terei is jelentős értéket képviselnek, melyek megőrzése, és rekonstruálása a beruházás egyik fontos célja.
Palatinus épülete
- A jelenlegi üzemi lépcsőház átalakítása füstmentes vendég lépcsőháznak, 2 db felvonó cseréje és kapcsolatainak
átalakítása. A liftaknához tartozó gépészeti strang kiváltása. A lépcsőház meglévő acél-üveg homlokzati
szerkezetének elbontása és új szerkezet építése.
- A meglévő vendéglépcsőház átalakítása üzemi lépcsőháznak, 1 db felvonó cseréje, és meghosszabbítása a -1, és
a +7 szintre, továbbá füstmentesítése.
- -1. szinten új korszerű 600 adagos konyha és háttér, valamint személyzeti terület kialakítása.
- 0 szinten a reprezentatív terek megőrzése, részleges átalakítása, az akadálymentes megközelítés biztosítása.
- 0 szinti étterem befejezőkonyhai hátterének megújítása, 1 db üzemi, és 1 db kisteher felvonó építése.
- Új vendégforgalmi kapcsolat kialakítása a teremgarázzsal.
- +1. szinten a személyzeti és raktár területek átrendezése, racionalizálása, 2 db üzemi felvonó építése.
- +2. szinten a Bartók terem kapcsolatainak átalakítása, új hall, teraszkapcsolattal. Kapcsolat kialakítása a
tálalókonyhával.
- +2., +3., +4. szinteken a szállodai szobák újjáépítése, alaprajzi átrendezés, szoba alapterületek növelése.
- +3. szinten családbarát funkciók, tetőkert kapcsolat és irodakapacitás kialakítása.
- +4., +5., +6. szinteken az északi szárnyban a szobaegységek átépítése, alapterületük növelése a szobaszám
csökkentésével.
- +4. szinten az északi szárny nyugati szobáihoz tetőterasz kialakítás a meglévő lapostetőn.
- +5. szinten a tetőterasz részbeni beépítésével a wellness funkció átalakítása és bővítése, valamint új sky bár
létesítése.
- +7. szinten a gépészeti terek átalakítása, teljes gépészeti rekonstrukció.
- Tetők felújítása és hőszigetelése, homlokzatok felújítása és részbeni hőszigetelése.
- Új - a terveken ábrázolt - üzemi liftek építése a -1 és +2 szintek között.
Hotel Palatinus Kft, a Pécs, Király u. 5. szám, 17539 hrsz. alatti ingatlanon lévő szálloda épület bővítése, átépítése”
Vállalkozó fKirály utca 3. udvar (17540/2), illetve a hőközpont szerkezeti egysége
- A terek átalakítása, gépészeti és villamos funkciók átrendezése, légtechnikai alközpont elhelyezése.
- A teremgarázs és a Palatinus foyer között új vendégkapcsolat kialakításához szükséges átalakítások, két szinten,
új menekülő útvonalakkal és udvari kapcsolatokkal.
- Az alsó garázsszinthez kapcsolódóan új akadálymentes parkolóállás létesítése.
- +2 szinten a Palatinus és a Nádor konferencia területeihez kapcsolódó terasz építése.
- A gépészeti szellőzés és kémény számára ”torony” építése a Mecsek Cukrászda tűzfala mellett.
Teremgarázs szerkezeti egysége
- A meglevő garázs félszintjeinek összekötésére korábban kialakított liftaknák és a garázsszintek közötti lépcső
átalakítása, új kapcsolatok kialakítása.
- +2. szinten konferenciaterület, központi mosdó blokk, és tálalókonyha építése.
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- +3. szinten tetőkert kialakítása, és a Palatinushoz kapcsolódó irodai szárny létesítése.
- +3 szinten a keleti nyúlványban gépészeti terek és felépítmények építése.
Nádor Széchenyi téri szárnya
- A létesítmény konferencia bejáratának kiépítése a Széchenyi tér felől, ruhatár kialakítása.
Az átjáró kialakításához szükséges szerkezeti megerősítések (födém, pillérek) és kiváltások megépítése.
A részletes és tételes mennyiségek a közbesz. dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány esetén a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést kell érteni.
(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 szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata 30
2 2.1. III.1.3./M2/a szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet
szakmai tapasztalattal szálláshely funkciójú építmény kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 60;
Legkedvezőtlenebb 0 hónap 10
3 2.2. III.1.3./M2/b szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal
legalább 50 adagos főzőkonyha konyhatechnológiai kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 48;
Legkedvezőtlenebb 0 hónap 10
4 2.3 III.1.3./M2/c szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik engedélyezési terv elkészítés
és/vagy kiviteli terv elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal vezető építész tervezői
szakterületen (hónap); –Legkedvezőbb szint 60; Legkedvezőtlenebb 0 hónap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes
ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

189

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 015 - 031333
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Palatinus Hotel bővítése, átépítése és felújítása
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: 2021 - 026537 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● 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].;
Az eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét az egyetlen benyújtott ajánlat megajánlása meghaladja.
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Ypsilon Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest, Páva utca 8. III. em. 304.;
13325451-2-43)
Ajánlattevő ajánlata nem került értékelésre, tekintettel arra, hogy a megajánlott ellenszolgáltatás összege
jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét.
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.
Karakterkorlát miatt a VI.1.3)További információk folyt:
20. A 2.1.-2.3. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajzát oly módon kell
becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy amennyiben:
- a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen
meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság
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megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli
többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő)
- a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési
szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként.
21. II.2.5) Értékelési szempontok teljes szövege:
1. Teljes Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF);
2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata;
2.1. III.1.3./M2/a szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet
szakmai tapasztalattal szálláshely funkciójú építmény kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 60;
Legkedvezőtlenebb 0 hónap –Súlyszám: 10;
2.2. III.1.3./M2/b szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal
legalább 50 adagos főzőkonyha konyhatechnológiai kivitelezése során (hónap); Legkedvezőbb szint 48;
Legkedvezőtlenebb 0 hónap–Súlyszám:10;
2.3 III.1.3./M2/c szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik engedélyezési terv elkészítés
és/vagy kiviteli terv elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal vezető építész tervezői
szakterületen (hónap); –Legkedvezőbb szint 60; Legkedvezőtlenebb 0 hónap Súlyszám:10;
22. Tartalékkeret: 10%
23. II.2.7. pontban megadott 1000 munkanapos teljesítési határidő esetében a véghatáridő nem lehet
későbbi, mint 2024.12.31.
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:
2022/06/24 (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
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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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Központi Statisztikai Hivatal (13126/2022)
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: Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15302724241
Postai cím: Keleti Károly Utca 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hidasi-Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 13458638
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ksh.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
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Statisztika
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Népszámlálás 2022 Call Center
Hivatkozási szám: EKR000379562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

194

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya a 2022. évi Népszámláláshoz kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálati (Call Center) feladatok
teljes körű ellátása a lakosság érdekében. Telefonhívások és e-mailek kezelése operátorok közreműködésével
szakmai, informatikai, és adminisztratív kérdések mentén a kérdőívek önkitöltésének és az összeírás időszakában.
A Népszámlálás 2022. október 1-től november 28-ig tart. A jól működő ügyfélszolgálat hozzájárul a Központi
Statisztikai Hivatal ügyfeleinek elégedettségéhez, a népszámlálás elfogadottságának emeléséhez, végső soron a
Hivatal presztízsének javításához.
A Call Center elsősorban telefonon, illetve e-mail útján válaszol meg kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyek
felmerültek az ügyfélben, ÉS
o amelyekre az ügyfél nem kapott választ más forrásból, vagy
o nem jelentett megfelelő segítséget a más forrásból származó válasz, vagy
o az ügyfél nem talált egyéb információforrást a kérdése megválaszolására, vagy
o az ügyfél nem is keresett semmilyen egyéb információforrást, mert leginkább személyesen számít a megbízható
válaszra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 81900870,00 (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: Népszámlálás 2022 Call Center
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő magyarországi telephelye
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2022. évi Népszámláláshoz kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálati (Call Center) feladatok teljes körű ellátása
a lakosság (adatszolgáltatók) érdekében. Telefonhívások és e-mailek kezelése operátorok közreműködésével
szakmai, informatikai, és adminisztratív kérdések mentén a kérdőívek önkitöltésének és az összeírás időszakában.
A Népszámlálás 2022. október 1-től november 28-ig tart. A jól működő ügyfélszolgálat hozzájárul a Központi
Statisztikai Hivatal ügyfeleinek elégedettségéhez, a népszámlálás elfogadottságának emeléséhez, végső soron a
Hivatal presztízsének javításához.
A Call Center elsősorban telefonon, illetve e-mail útján válaszol meg kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyek
felmerültek az ügyfélben, ÉS
o amelyekre az ügyfél nem kapott választ más forrásból, vagy
o nem jelentett megfelelő segítséget a más forrásból származó válasz, vagy
o az ügyfél nem talált egyéb információforrást a kérdése megválaszolására, vagy
o az ügyfél nem is keresett semmilyen egyéb információforrást, mert leginkább személyesen számít a megbízható
válaszra.
A rendelkezésre állás időtartama:
1. önkitöltés előtti időszak (2022. szeptember 26-30.)
8-18 óráig kapcsolható operátor fogadja a hívást, választható automata tájékoztató rendelkezésre állása 0-24
óráig, várhatóan napi kb. 2100 hívás, beszélgetés hossza kb. 2 perc
2. önkitöltés időszaka (2022. október 1-16.)
7-21 óráig kapcsolható operátor fogadja a hívást, választható automata tájékoztató rendelkezésre állása 0-24
óráig, várhatóan napi kb. 2400-9700 hívás, beszélgetés hossza kb. 3 perc
3. összeírás időszaka (2022. október 17. – november 20.)
8-18 óráig kapcsolható operátor fogadja a hívást, választható automata tájékoztató rendelkezésre állása 0-24
óráig, várhatóan napi kb. 760-3300 hívás, beszélgetés hossza kb. 3 perc
4. pótösszeírás időszaka (2022. november 21-28.)
8-18 óráig kapcsolható operátor fogadja a hívást, választható automata tájékoztató rendelkezésre állása 0-24
óráig, várhatóan napi kb. 1300-2700 hívás, beszélgetés hossza kb. 2 perc
5. összeírás utáni időszak (2022. november 29. – december 4.)
Automata tájékoztató rendelkezésre állása 0-24 óráig, várhatóan napi kb. 1000 hívás
A szerződés keretében az Ajánlatkérő opciós lehetőségként rögzíteni kívánja az egyes időszakok kezdő és záró
dátumának rugalmas kezelését, ezzel az időszakok időtartamának legfeljebb 3 napos módosítási lehetőségét (a 3
napos módosítási lehetőség időszakonként 3-3 napként értendő). Ez alól kivételt képez a 2022. december 4-i záró
dátum, mely fix dátum.
Ezen túl Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy az önkitöltés időszaka átfedésbe kerüljön az összeírás
időszakával, azonban ez a fentebb megadott átlagos hívásszámot nem befolyásolja majd érdemben.
Az Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy a választható általános tájékoztató (automata hangüzenet) rendelkezésre
állását Ajánlattevő a nap 24 órájában biztosítsa. Az általános tájékoztatóra Ajánlattevő egy hangbemondásos
menüválasztási lehetőséget alakít ki a hívó fél részére, amiben a hívó előre rögzített válaszokat kap a
Népszámlálás kérdőívének kitöltésével kapcsolatos néhány tipikus és gyakori kérdésre. Eltérő hangüzenet
tartalmak készülnek az önkitöltést megelőző időszakra, az önkitöltési időszakra, az összeírás és pótösszeírás
időszakára, valamint a Népszámlálás összeírásának lezárását követő időszakra. A hangüzenetek tartalmát
Ajánlatkérő bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére, akinek feladata a hangüzenetek elkészítése, rendszerbe
illesztése, működtetése.
a) A zöldszámon elérhető rögzített információs hangüzenet rendelkezésre állása:
• 2022. szeptember 26-30. önkitöltés előtti időszak (5 nap)
• 2022. október 1-16. önkitöltés időszaka (16 nap)
• 2022. október 17. – november 20. összeírás időszaka (35 nap)
• 2022. november 21. – november 28. pótösszeírás időszaka (8 nap)
• 2022. november 29. – december 4. összeírás utáni időszak (6 nap)
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Amennyiben az önkitöltés időszaka átfedésbe kerül az összeírás időszakával, opciós lehetőségként szükség lehet
egy hatodik hangüzenet elkészítésére a vegyes időszak időtartamára.
b) A telefonos ügyfélszolgálat – operátorok – rendelkezésre állása:
2022. szeptember 26. – november 28. (összesen 64 nap) (Amennyiben Ajánlatkérő a kezdő időpont fentiek szerinti
módosításának lehetőségével él, akkor a rendelkezésre állás kezdő időpontja legkorábban 2022. szeptember 23.
napja, legvégső időpontja 2022. december 1-je lehet, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő legfeljebb 3 nappal
korábbi illetve későbbi időpontot határozhat meg.)
A Call Center szolgáltatás összes rendelkezésre álló ideje a 2022. szeptember 26. – december 4. közötti
időintervallumot tekintve:
- automata hangüzenet tekintetében: 1680 óra,
- operátorok jelenlétében: 704 óra.
Az operátorok feladata a telefonos hívások megválaszolásán túl az e-mailben beérkező kérdésekre való válaszadás
is.
A beszerzés mennyisége:
A várható telefonhívások mennyisége összesen: 523 189 perc (ez magában foglalja a pótösszeírási időszak utáni
időszak hívásait is, amelyekhez már operátori jelenlét nem szükséges).
A várható e-mailek száma: 42000 db. Ezen darabszám a pótösszeírási időszak végéig beérkező e-mailek számát
takarja. A beérkező e-mailek eloszlása a telefonhívások arányában várható. Az összeírás utáni időszak 6 napja alatt
beérkező e-mailek megválaszolása nem tartozik Ajánlattevő feladatkörébe.
Ajánlatkérő jogosult a fenti (mind a telefonhívás, mind az e-mail) mennyiségekhez képest a lentiekben
meghatározott opciós mennyiség lehívására, míg Ajánlattevő köteles a fenti mennyiségeken felül a megadott
opciós mennyiséget biztosítani. A fentiek alapján:
Telefonhívások:
Alapmennyiség: 523 189 perc
Opció: 157 557 perc
Teljes mennyiség: 680 746 perc
E-mailek:
Alapmennyiség: 42 000 db
Opció: 12 600 db
Teljes mennyiség: 54 600 db
Az opció lehívása a szolgáltatás jellegéből fakadóan automatikusan történik, külön lehívásokra nem kerül sor.
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében mind a telefonhívások, mind az e-mailek tekintetében 100%-os
megrendelési kötelezettséget vállal azzal, hogy a telefonhívások tekintetében a kifizetés a lehívott percek alapján
történik.
Az egyes időszakokban várható telefonhívások számadatait, valamint az egyes időszakokra eső, operátorok által
kezelt telefonhívások perceinek – opció nélküli – várható számát a műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő kiemeli,
hogy ezen adatok kizárólag tájékoztatásképpen kerültek kiadásra az egyes időszakok felmérése érdekében!
Ajánlattevő feladata a szerződéstervezetben foglaltakkal összhangban, hogy a szolgáltatás teljes ideje alatt
gondoskodjon annyi (min. 50 fő) operátor rendelkezésre állásáról, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
paramétereknek megfelelő szolgáltatási szintet nyújtani tudja, és erről az Ajánlatkérőnek az általa előírt formában
be is tudjon számolni (lásd a műszaki leírás és a szerződéstervezet Jelentési kötelezettségben foglaltakat).
Folytatás a II.2.14) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az Ajánlatkérő által a szerződéstervezetben kötelezően előírt min. 50 fő
teljesítésbe bevonásra kerülő operátoron felüli, teljesítésbe bevonásra kerülő operátorok száma (min. 0 fő,
max. 50 fő) 25
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2 3. Az Ajánlatkérő által a szerződéstervezetben kötelezően előírt, min. 3 fő, legalább középfokú (B2)
angol szóbeli nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkező operátoron felüli többlet
operátorok száma (min. 0 fő, max. 8 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a fenti (mind a telefonhívás, mind az e-mail) mennyiségekhez
képest a lentiek szerinti opciós mennyiség lehívására, míg Ajánlattevő köteles a fenti mennyiségeken felül
a megadott opciós mennyiséget biztosítani.
Telefonhívások:
Alapmennyiség: 523 189 perc
Opció: 157 557 perc
Teljes mennyiség: 680 746 perc
E-mailek:
Alapmennyiség: 42 000 db
Opció: 12 600 db
Teljes mennyiség: 54 600 db
Az opció lehívása a szolgáltatás jellegéből fakadóan automatikusan történik, külön lehívásokra nem kerül
sor.
II.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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 065 - 170510
(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: KSH/243-9/2022 Rész száma: Elnevezés: Népszámlálás 2022 Call Center
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:
2022/06/20 (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: United Call Centers Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11843157205
Postai cím: Kis-Hunyad Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: richard.kozma@unitedcallcenters.hu
Telefon: +36 305696670
Internetcím(ek): (URL) www.unitedcallcenters.hu
Fax: +36 46757774
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: 81900870,00
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. Ajánlatkérő az eljárásban nem vett figyelembe környezetvédelmi és szociális szempontokat.
2. Ajánlattevők adatai:
1. United Call Centers Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad Utca 9., adószám: 11843157-2-05) - nyertes Ajánlattevő
2. TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. (székhely: 1134 Budapest , Váci Út 45. B. ép.,
adószám: 11919878-2-41)
3. CALL TO ACTION HUNGARY Kft. (székhely: 2040 BUDAÖRS, ÉBNER GYÖRGY Köz 4., adószám:
25790942-2-13)
4. Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Ady E. Utca 41., adószám:
14707092-2-13)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai
szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

200

Postai cím: Riadó u. 5
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:
2022/06/24 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

201

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Nemzeti Múzeum (12989/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321226242
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kreiter Eszter
Telefon: +36 205757720
E-mail: kreiter.eszter@hnm.hu
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hnm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (országos múzeum)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Régészeti feladatellátáshoz geofizika szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000111102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351720-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Nemzeti Múzeum részére régészeti jelenségek kutatására irányuló geofizikai (magnetométeres)
szolgáltatás beszerzése legfeljebb 12 millió m2 mennyiségben.
Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel,
dokumentációkészítéssel.
A régészeti lelőhelyek és jelenségek azonosítását célzó geofizikai vizsgálatoknak pontos technikai, pontossági és
gyorsasági feltételeknek kell megfelelniük a hasznosulás érdekében. Ezek a legtöbb (lőszermentesítési, geológiai,
bányászati stb.) mérnök-geofizikai feladatnál nagyobb pontosságot és felbontást, valamint teljesen eltérő
értelmezést követelnek meg, ezért, valamint a régészeti jelenségek méretéből és jellegéből fakadóan csak az
alább részletezett feltételeknek megfelelő, nagy pontosságú és felbontású mérés alkalmas régészeti célra, ennél
rosszabb felbontású, pontatlanabb mérés veszélyezteti a jelenségek azonosítását, ezzel a teljes – a mérésekre
épülő – vizsgálati folyamatot.
Mérés technikai feltételei:
- legalább ± 10 µT mérési tartományú, és 0,2 nT felbontású gradiométer elrendezésű magnetométeres mérés
- egymástól legfeljebb 25 cm-es távolságra elhelyezkedő szondasűrűség
- valós idejű, RTK-DGPS pozicionálás, lehetőleg bázis-rover párkapcsolattal másodpercenkénti szinkronizációval,
az elvárt pozicionálási pontosság legalább 0.05 m
- párhuzamosan legalább 16 csatornán történő mérési lehetőség, referenciával bizonyított, napi legalább 20
hektár mérési kapacitás
- IP67 szabványú műszerek (nagyfokú por- és cseppállóság) használata
- nagyfokú rugalmasság, a mérés megkezdése a közvetlen megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.
A mérés és adatfeldolgozás feltételei:
- legalább 25 cm-es pixeltávolságú georeferált mérési eredmény .ascii és .jpg állományban
- a mérésen azonosított régészeti jelenségek georeferált vektoros értelmezése .shp formátumban
Egy közvetlen megrendelés tekintetében a legnagyobb várható terület, amely vonatkozásában a feladatokat el
kell látni: 4.000.000 m2.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerint eljárva rögzíti, hogy az eljárás vonatkozásában
érvénytelennek minősíti azon ajánlatokat, amelyekben a megajánlott ajánlati ár meghaladja a nettó 34 Ft / m2
összeget.
Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a
keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott
teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati
eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
Átadandó adatok és mappastruktúrájuk:
- terepi mérési napló
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- napló bejegyzésének kötelező tartalmi elemei:
- Adminisztratív adatokterepi munkák haladási üteme, megjelölve az azonosított, illetve felmért területek
- azonosítóját (név vagy azonosítószám, ha ismert)
- régészeti geofizikai kutatások vezetőjének aláírása
- hibaszűrt geofizikai felmérés EOV-be referált egyenközű (legfeljebb 0.25x0.25) raszteres állománya a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett fájltípusban, mappastruktúrában és elnevezéssel.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 396000000,00 (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: Régészeti feladatellátáshoz geofizika szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71351000-3

További tárgyak:
71351720-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Nemzeti Múzeum részére régészeti jelenségek kutatására irányuló geofizikai (magnetométeres)
szolgáltatás beszerzése legfeljebb 12 millió m2 mennyiségben.
Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel,
dokumentációkészítéssel.
A régészeti lelőhelyek és jelenségek azonosítását célzó geofizikai vizsgálatoknak pontos technikai, pontossági és
gyorsasági feltételeknek kell megfelelniük a hasznosulás érdekében. Ezek a legtöbb (lőszermentesítési, geológiai,
bányászati stb.) mérnök-geofizikai feladatnál nagyobb pontosságot és felbontást, valamint teljesen eltérő
értelmezést követelnek meg, ezért, valamint a régészeti jelenségek méretéből és jellegéből fakadóan csak az
alább részletezett feltételeknek megfelelő, nagy pontosságú és felbontású mérés alkalmas régészeti célra, ennél
rosszabb felbontású, pontatlanabb mérés veszélyezteti a jelenségek azonosítását, ezzel a teljes – a mérésekre
épülő – vizsgálati folyamatot.
Mérés technikai feltételei:
- legalább ± 10 µT mérési tartományú, és 0,2 nT felbontású gradiométer elrendezésű magnetométeres mérés
- egymástól legfeljebb 25 cm-es távolságra elhelyezkedő szondasűrűség
- valós idejű, RTK-DGPS pozicionálás, lehetőleg bázis-rover párkapcsolattal másodpercenkénti szinkronizációval,
az elvárt pozicionálási pontosság legalább 0.05 m
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- párhuzamosan legalább 16 csatornán történő mérési lehetőség, referenciával bizonyított, napi legalább 20
hektár mérési kapacitás
- IP67 szabványú műszerek (nagyfokú por- és cseppállóság) használata
- nagyfokú rugalmasság, a mérés megkezdése a közvetlen megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.
A mérés és adatfeldolgozás feltételei:
- legalább 25 cm-es pixeltávolságú georeferált mérési eredmény .ascii és .jpg állományban
- a mérésen azonosított régészeti jelenségek georeferált vektoros értelmezése .shp formátumban
Egy közvetlen megrendelés tekintetében a legnagyobb várható terület, amely vonatkozásában a feladatokat el
kell látni: 4.000.000 m2.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerint eljárva rögzíti, hogy az eljárás vonatkozásában
érvénytelennek minősíti azon ajánlatokat, amelyekben a megajánlott ajánlati ár meghaladja a nettó 34 Ft / m2
összeget.
Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a
keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott
teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati
eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
Átadandó adatok és mappastruktúrájuk:
- terepi mérési napló
- napló bejegyzésének kötelező tartalmi elemei:
- Adminisztratív adatokterepi munkák haladási üteme, megjelölve az azonosított, illetve felmért területek
- azonosítóját (név vagy azonosítószám, ha ismert)
- régészeti geofizikai kutatások vezetőjének aláírása
- hibaszűrt geofizikai felmérés EOV-be referált egyenközű (legfeljebb 0.25x0.25) raszteres állománya a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett fájltípusban, mappastruktúrában és elnevezéssel.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Felhívás III.1.3 M.2.1 pont szerinti 1 fő szakember alkalmassági követelmények
körében meghatározott 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0
hó, max. 12 hó) 15
2 3. Felhívás III.1.3 M.2.2 pont szerinti 1 fő szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározott 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max.
12 hó) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít. Indokolás: A részekre bontás sem gazdaságilag, sem
műszakilag nem indokolt, figyelemmel a közbeszerzés mennyiségére, és az így elérhető alacsonyabb árra. A
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beszerzés részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel. Területi megbontás sem
indokolt (műszerpark és a szakértelem nem területfüggő), árelőny és nagyobb verseny sem érhető el.
2. II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és
kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel (nettó Forint/m2-ben megadva)
2. Felhívás III.1.3 M.2.1 pont szerinti 1 fő szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott 36
hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó)
3. Felhívás III.1.3 M.2.2 pont szerinti 1 fő szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott 36
hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó)
A 2-3. értékelési szemponthoz csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot oly módon (szakmai tapasztalatot
év/hónap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az értékelési szempontra tett megajánlás
megállapítható legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat
időtartamába. Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a
párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzban az értékelési szempontra
bemutatott szakmai tapasztalatot egyértelműen el kell különíteni az M2. alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakmai tapasztalattól.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással
(1. értékelési szempont: ajánlati ár és egyenes arányosítással (2-3. értékelési szempont: szakember többlet
tapasztalata) történik, 0-100 pont között:
1. értékelési szempont:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2-3. értékelési szempont:
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a
fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes
jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra,
majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma
a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 1. pontja esetében a legalacsonyabb értéket
tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak, a 2-3. értékelési szempont esetében a legmagasabbat. Az eljárás nyertese az az
ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata
érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 2-3. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a maximum értéket 12
hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb)
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
3. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
4. Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződéskötésig ajánlatkérőnek bemutatni, ill. a keretmegállapodás
hatálya alatt érvényben tartani min. 15.000.000 Ft/év limit határú, min. 5.000.000 Ft/káreseményre vonatkozó,
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közbeszerzés tárgya szerinti tárgyú felelősségbiztosítását. A biztosítási kötvény benyújtásának elmaradása
ajánlattevő keretmegállapodástól megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 051 - 132940
(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: Régészeti feladatellátáshoz geofizika szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11718873213
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
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: 396000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 396000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlattevő neve, címe és adószáma:
Ajánlattevő neve: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs, Víg utca 57.
Adószáma: 11718873-2-13
2.) Az eljárás során szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § - 155. §-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:
2022/06/24 (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
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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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen működő részvényt (13166/2022)
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: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő
részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11327646219
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nitrokemia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Recski vízkezelési iszap elszállítása és kezelése
Hivatkozási szám: EKR000427922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

212

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Recski Vízkezelő Üzem tisztítási technológiája során keletkező, nehézfémmel
erősen szennyezett 191305* (Szennyezett talajvíz remediálásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszap) hulladék azonosító kód besorolású részlegesen víztelenített (szárazanyag- tartalom 30-40 m/m%) iszap
elszállítására, előkezelésére és ártalmatlanítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás előírásainak megfelelően, a környezetszennyezést kizáró módon.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 100000000,00 (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: Recski vízkezelési iszap elszállítása és kezelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90512000-9

További tárgyak:

90513800-4

Kiegészítő szójegyzék

90513900-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő recski fióktelepe, 3245 Recsk, 1913 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A Recski Vízkezelőből származó hulladék azonosító kódszáma: 191305* (szennyezett talajvíz remediálásából
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap, amely részlegesen víztelenített (átlagos szárazanyag-tartalom 3040 m/m%).
A Recsk H1 és H2 flotációs meddőhányók szivárgó vizei és a H2 meddőhányó környezetében felszínre kerülő
bányavíz magas fém és kioldható só tartalma miatt közvetlenül nem vezethető a befogadóba. A szennyezett
vizeket tisztítani kell és a tisztítási technológiából adódóan keletkezik a kémiai összetételénél fogva 191305*
hulladék azonosító kódú iszap.
A keretszerződés keretösszege: nettó 100.000.000,- Ft, melynek 70 %-ára vállal Ajánlatkérő lehívási
kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja a tervezett mennyiséget, mely 500 t/év.
Az eljárás nyertesének (Vállalkozó) feladata a hulladékokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 191305*
veszélyes hulladék elszállítása, előkezelése, ártalmatlanítása (végső ártalmatlanítási pont) és/vagy hasznosítása,
a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint. A fentiek szerinti tevékenységeket csak olyan szervezet
végezheti, amely rendelkezik az adott típusú hulladék tekintetében ezen tevékenységekre kiadott érvényes
hulladékkezelési engedéllyel és szabad kapacitással. Előbbiekre tekintettel nyertes ajánlattevőnek a szerződés
megkötésének időpontjára, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a
tevékenység végzéséhez szükséges érvényes engedélyekkel és szabad kapacitással.
Vállalkozónak, vagy vele szerződéses viszonyban álló megnevezett szervezetnek a szállítás mellett szükség
szerint az ártalmatlanítást és/vagy hasznosítást megelőzően a hulladék előkezeléséről is gondoskodnia kell. Az
előkezelést csak olyan szervezet végezheti, amely rendelkezik ezen veszélyes hulladék előkezelésére alkalmas
technológiával és a működtetéshez szükséges engedéllyel rendelkező telephellyel (telephelyekkel).Előbbiekre
tekintettel nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára, valamint a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt rendelkeznie kell ezen veszélyes hulladék előkezelésére alkalmas technológiával és a
működtetéséhez szükséges engedéllyel rendelkező telephellyel (telephelyekkel).
Nyertes ajánlattevő a teljesítés során közúti ADR szerinti - veszélyes hulladék szállítási feladatra mindenkor
alkalmas 5 db 4 m3-es konténert köteles biztosítani Ajánlatkérő recski fióktelepén. A konténernek alkalmasnak kell
lennie konténerszállító járművön történő szállításra és az ADR-ben meghatározott minőségi feltételeknek meg
kell felelnie.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Rendkívüli üzemállapot (HAVARIA) esetén vállalja, hogy 36 órán belül elszállítja
a keletkező többlethulladékot (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-100. Az értékelés módszere:
Egységár esetén fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont esetén abszolút pontozás (igen = 100
pont, nem = 0 pont).
AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 075 - 202079
(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: Recski vízkezelési iszap elszállítása és kezelése
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt
Nemzeti azonosítószám: 10844519243
Postai cím: Bürök Utca 34-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: p.lukacs@hungaropec.hu
Telefon: +36 705355730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Saubermacher-Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13559212243
Postai cím: Zádor Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: a.kovacs@saubermacher.hu
Telefon: +36 305000088
Internetcím(ek): (URL) www.saubermacher.hu
Fax: +36 212003810
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000000,00
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: Green Collect Kft. (2000
Szentendre, Pannónia utca 1-3.): hulladék gyűjtés és szállítás
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 6000 Kecskemét Ipar Utca 6
Adószám: 10304752-2-03
1. Egységár (nettó Ft/tonna): 122 000
2. Rendkívüli üzemállapot (HAVARIA) esetén vállalja, hogy 36 órán belül elszállítja a keletkező
többlethulladékot (igen/nem) Nem
Ajánlattevő neve: Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 2000 Szentendre Pannónia Utca 1-3
Adószám: 10844519-2-43
Ajánlattevő neve: Saubermacher-Magyarország Kft. (közös ajánlattevő)
Székhelye: 1181 Budapest Zádor Utca 5
Adószám: 13559212-2-43
1. Egységár (nettó Ft/tonna): 96 000
2. Rendkívüli üzemállapot (HAVARIA) esetén vállalja, hogy 36 órán belül elszállítja a keletkező
többlethulladékot (igen/nem) : Igen
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
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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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Semmelweis Egyetem (12799/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bödecsné Szabó Ágnes
Telefon: +36 12109610
E-mail: bodecsne_szabo.agnes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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

218
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika takarítása
Hivatkozási szám: EKR001205932021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

219

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának, helyileg 1094 Budapest Tűzoltó u. 7-9 sz. alatt
található épületeinek teljes körű takarítása
A II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 124 fekvőbeteg ellátására alkalmas ággyal rendelkezik, valamint jelentős
ambuláns forgalmat bonyolít le. Az ajánlat elkészítése során a megadott Helyiségkönyvben valamint a
közbeszerzési dokumentáció VI. sz. fejezete szerinti, Műszaki specifikációban foglaltakat kell alkalmazni.
Teljes mennyiség/Takarítandó terület nagysága a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika területén: 7.955 m²
(Helyiségkönyv szerint). Amennyiben a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán karbantartási vagy felújítási munkák
miatt, vagy egyéb okból a betegellátás biztosítása érdekében költözés, áthelyezés válik szükségessé, az új
helyszínen történő takarítás is jelen keretszerződés terhére történik. Az új helyszínek takarítása is a helységkönyv
és a higiénés kategóriák szerint történik.
A teljeskörű takarítás magában foglalja különösképpen, de nem kizárólagosan az egyes helyiségek higiénés
kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, záró fertőtlenítését,
folyosók, közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását.
További takarítási feladatok:
- Eseti tervezhető takarítás:
- Nyílászárók tisztítása hagyományos technikával, tervezhető módon. Várható mennyiség: 8x2629 m2/48 hó.
- Nyílászárók és belső udvar falfelületének tisztítása alpin vagy állványos technológiával, tervezhető módon.
- Várható mennyiség: 8x350 m2/48 hó
- Rendezvény utáni takarítás, felújítás, festés utáni takarítás, tervezhető jelleggel, várható mennyiség 4x120 óra/48
hó.
- Padlóburkolatok gépi impregnálása, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítása, bőrfelületű bútorok bőrápoló
kezelése, megfelelő célszerszámmal, Vállalkozó által biztosított tisztító-, illetve vegyszerekkel, várható mennyiség
8x60 óra/48 hó.
- Eseti havaria takarítási feladat, hét minden napján 0-24-ben biztosított ügyeleti elérhetőséggel (várható
mennyiség:4x120 óra/48 hó):
- Akut egészségügyi szennyeződések eltávolítása, a szennyeződésnek megfelelő felszerelés használatával. A
fertőzés megakadályozása érdekében külön felszerelést kell alkalmazni a fertőző szennyeződés eltávolításához. Pl.
havária takarítókocsi.
- A szervezeti egységek működése során számos olyan esemény fordulhat elő, mely után speciális, általában
azonnali takarítás szükséges, pl. csőtörés, beázás, mennyezet leszakadás, szennyvíz visszaáramlás, vagy havária
helyzet utáni takarítás.
- Az adott járványügyi eseményre vonatkozó előírás szerinti nagytakarítás, takarítás gyakoriságának növelése
(gyakran használt felületek kétóránkénti fertőtlenítése, irodafunkció esetén is fertőtlenítőszer használata, stb.).
Előre nem tervezett intézkedések is szükségesek lehetnek, pl. járvány esetén.
A Megrendelőnek az eseti nem tervezhető takarítási feladathoz folyamatos rendelkezésre állást és a
hibabejelentésre szolgáló telefonos ügyfélszolgálatot 0-24 órában folyamatosan kell biztosítania.
Az elvégzendő eseti tervezhető takarítási feladatot és az eseti havaria takarítási feladatot az adott területen a
szakmai higiénés kategóriák szerinti műszaki tartalomban rögzített takarítási módszertan alapján kell elvégezni.
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A feladatot ellátóknak bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvánnyal, Hepatitis B védőoltással kell rendelkezniük.
Koronavírus járvány elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló, a hatályos korm. rendelet alapján a
munkavállalók az egyetemhez tartozó épületekbe a védőoltás (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózis)
felvételét igazoló dokumentum birtokában léphetnek be.
A Közbeszerzési dokumentum VI. sz. fejezete Műszaki leírás tartalmazza a II. sz Gyermekgyógyászati Klinika
egyes helyiségtípusainak takarítási követelményeit (fogalmak, feladatok, gyakoriság, stb.), melyeket higiénés
kategóriáknak nevezünk. A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását,azok
menny
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 392018533,00 (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: SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. (VII., VIII., IX. épületek valamint az Ambulancia épülete)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Semmelweis Egyetem II. Gyermekgyógyászati Klinikájának teljes körű takarítása tárgyában kíván
vállalkozási keretszerződést kötni.
A II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 124 fekvőbeteg ellátására alkalmas ággyal rendelkezik, valamint jelentős
ambuláns forgalmat bonyolít le. Az ajánlat elkészítése során a megadott Helyiségkönyvben valamint a
közbeszerzési dokumentáció VI. sz. fejezete szerinti, Műszaki specifikációban foglaltakat kell alkalmazni.
Teljes mennyiség/Takarítandó terület nagysága a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika területén: 7.955 m²
(Helyiségkönyv szerint). Amennyiben a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán karbantartási vagy felújítási munkák
miatt, vagy egyéb okból a betegellátás biztosítása érdekében költözés, áthelyezés válik szükségessé, az új
helyszínen történő takarítás is jelen keretszerződés terhére történik. Az új helyszínek takarítása is a helységkönyv
és a higiénés kategóriák szerint történik.
A teljeskörű takarítás magában foglalja különösképpen, de nem kizárólagosan az egyes helyiségek higiénés
kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, záró fertőtlenítését,
folyosók, közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását.
További takarítási feladatok:
Eseti tervezhető takarítás:
- Nyílászárók tisztítása hagyományos technikával, tervezhető módon. Várható mennyiség: 8x2629 m2/48 hó.
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- Nyílászárók és belső udvar falfelületének tisztítása alpin vagy állványos technológiával, tervezhető módon.
Várható
mennyiség: 8x350 m2/48 hó
- Rendezvény utáni takarítás, felújítás, festés utáni takarítás, tervezhető jelleggel, várható mennyiség 4x120 óra/48
hó.
- Padlóburkolatok gépi impregnálása, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítása, bőrfelületű bútorok bőrápoló
kezelése, megfelelő célszerszámmal, Vállalkozó által biztosított tisztító-, illetve vegyszerekkel, várható mennyiség
8x60 óra/48 hó.
Eseti havaria takarítási feladat, hét minden napján 0-24-ben biztosított ügyeleti elérhetőséggel (várható
mennyiség:4x120 óra/48 hó):
- Akut egészségügyi szennyeződések eltávolítása, a szennyeződésnek megfelelő felszerelés használatával. A
fertőzés
megakadályozása érdekében külön felszerelést kell alkalmazni a fertőző szennyeződés eltávolításához. Pl. havária
takarítókocsi.
- A szervezeti egységek működése során számos olyan esemény fordulhat elő, mely után speciális, általában
azonnali
takarítás szükséges, pl. csőtörés, beázás, mennyezet leszakadás, szennyvíz visszaáramlás, vagy havária helyzet
utáni
takarítás.
- Az adott járványügyi eseményre vonatkozó előírás szerinti nagytakarítás, takarítás gyakoriságának növelése
(gyakran
használt felületek kétóránkénti fertőtlenítése, irodafunkció esetén is fertőtlenítőszer használata, stb.). Előre nem
tervezett intézkedések is szükségesek lehetnek, pl. járvány esetén.
A Megrendelőnek az eseti nem tervezhető takarítási feladathoz folyamatos rendelkezésre állást és a
hibabejelentésre szolgáló telefonos ügyfélszolgálatot 0-24 órában folyamatosan kell biztosítania.
Az elvégzendő eseti tervezhető takarítási feladatot és az eseti havaria takarítási feladatot az adott területen a
szakmai higiénés kategóriák szerinti műszaki tartalomban rögzített takarítási módszertan alapján kell elvégezni.
A feladatot ellátóknak bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvánnyal, Hepatitis B védőoltással kell rendelkezniük.
Koronavírus járvány elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló, hatályos korm. rendelet alapján a
munkavállalók az egyetemhez tartozó épületekbe a védőoltás (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózis)
felvételét igazoló dokumentum birtokában léphetnek be.
A Közbeszerzési dokumentum VI. sz. fejezete Műszaki leírás tartalmazza a II. sz Gyermekgyógyászati Klinika
egyes helyiségtípusainak takarítási követelményeit (fogalmak, feladatok, gyakoriság, stb.), melyeket higiénés
kategóriáknak nevezünk. A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását,azok
mennyiségét, a takarítás időbeni feltételeit, gyakoritását (hétvégén és ünnepnapokon történő takarítás)
részletesen a Helyiségkönyv tartalmazza a megrendelhető alapszolgáltatások felsorolását, azok mennyiségét,
igénybevételének gyakoriságát.
Kérjük az ajánlat megadásához a csatolt műszaki dokumentumokat figyelmesen áttanulmányozni.
Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést kíván kötni az eljárás eredményeként, melynek a hatálya 48 hónapig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig tart. A szerződés keretösszege nettó: 392.018.533,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%ig lehívási kötelezettséget vállal.
A szerződés a mind két fél által történő aláírás napján lép hatályba.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) beke zdései, az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt
kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
Számlázás: Vállalkozó a teljesítést a tárgyhót követő ötödik munkanapig a Megrendelő felhatalmazott
képviselőjével köteles igazoltatni (olvasható aláírás vagy névbélyegző és a szervezeti egység pecsétje is
szükséges). A Vállalkozó az igazolt teljesítés alapján, az abban foglaltak szerint jogosult 1 db, az egész épületre
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vonatkozó számla szabályszerű kiállítására. A számlában külön soron kell feltüntetni a külön megrendelt
szolgáltatás(ok) díját. A számla mellékleteként csatolandó(k) a teljesítési igazolás(ok).
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
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.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az OKJ tisztítás-technológiai képzettséggel rendelkező csoportvezető
egészségügyi épület takarítása terén szerzett többlettapasztalata a minimálisan előírt 3 év felett (hónap)
(min. 0, max. 60 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. folytatása:
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) -az értékelés módszere a fordított
arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az ár szemponton belüli további részszempontok:
- A1 szakmai higiénés kategória szerinti takarítás díja (Ft/m2/nap), súlyszám: 30
- A2 szakmai higiénés kategória szerinti takarítás díja (Ft/m2/nap), súlyszám: 9
- B szakmai higiénés kategória szerinti takarítás díja (Ft/m2/nap), súlyszám: 44
- C szakmai higiénés kategória szerinti takarítás díja (Ft/m2/nap), súlyszám: 4
- Nyílászárók tisztítása hagyományos technológiával (nettó Ft/m2 a Helyiségkönyv/Tételes ártáblázat (xls) D28
cellája) Súlyszám: 0,6
- nyílászárók és a belső falfelület tisztítása alpin vagy állványos technológiával (nettó Ft/m2 a Helyiségkönyv/
Tételes ártáblázat (xls) D29 cellája) Súlyszám 0,3
- Rendezvény utáni takarítás, felújítás, festés utáni takarítás, tervezhető jelleggel (nettó Ft/m2 a Helyiségkönyv/
Tételes ártáblázat (xls) D30 cellája) Súlyszám: 0,9
- Eseti havaria takarítási feladat a hét minden napján 0-24 órában biztosított ügyeleti elérhetőséggel (nettó Ft/óra
a Helyiségkönyv/Tételes ártáblázat (xls) D31 cellája) Súlyszám: 0,9
- Padlóburkolatok gépi impregnálása, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítása, bőrfelületű bútorok bőrápoló
kezelése (nettó Ft/óra a Helyiségkönyv/Tételes ártáblázat (xls) D32 cellája) Súlyszám: 0,3
A minőségi részszempont esetében Ajánlatkérő a szélsőértékkel korrigált arányosítást alkalmazza. A
legkedvezőbb érték és a fölötti megajánlás a maximális 10 pontot kapja.
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás
tárgyának természete nem teszi sem lehetővé, sem indokolttá azt. Nyertes AT feladata alapvetően egy klinikai
tömb épületének a takarítása, valamint amennyiben költözésre kerül sor, úgy az eredetivel azonos feltételekkel,
azonos mennyiséggel a Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő új helyszínen történő takarítási tevékenység
ellátása.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 030 - 076282
(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: 11368/GFIBSZI/2022 Rész száma: Elnevezés: II sz. Gyermekgyógyászati Klinika takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24744405202
Postai cím: Koller Utca 7/1. II. em. 20.sz.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
E-mail: ildiko.bottyan@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 392018533,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 392018533,00
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: még nem ismert
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. MINERVA FMH Kft. (1046 BUDAPEST, Kiss Ernő u. 3/A.)
adószáma: 14422324-2-41
2. Number One Cleaning Kft. (7626 Pécs, Koller utca 7/1. II. em. 20.)
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adószáma: 24744405-2-02
3. DÖRZS-IKE Ipari, Kereskedelmi és Ellátó Kft. (2440 Százhalombatta, Etele köz 11.)
adószáma: 13880802-2-13
4. Prizma FM Services Kft. (2209 Péteri, Bereki u. 30.)
adószáma: 11457688-2-13
5. B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (3644 Tardona Katus Domb 1.)
adószáma: 23480874-2-05
6. Ferencz-ker Szolgáltató Kft. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.)
adószáma: 23599185-2-42
7. Kristály-Mix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1068 Budapest, Király u. 80. fszt.11.)
adószáma: 11788515-2-42
Ajánlatkérő nem írt elő szociális és környezetvédelmi szempontokat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (13087/2022)
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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729590211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Marianna
Telefon: +36 34515700341
E-mail: kozbeszerzes@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tatabanya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://tatabanya.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
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

227
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya- Informatikai eszközök beszerzése- JAMK
Hivatkozási szám: EKR001515532021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

228

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A részenkénti mennyiséget a felhívás II.2.4 pontja tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 19736236,00 (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: Asztali számítógépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30100000-0

További tárgyak:

30200000-1
30211400-5
30213000-5
30213300-8
30230000-0
30231000-7
30231310-3
30237410-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodai használatra szolgáló asztali számítógépek beszerzése

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki
dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
30 db Keskeny kivitelű, kis helyigényű asztali számítógép. Kialakítás: I5 gen10 processzor, 8 GB RAM, 512 SSD,
HDMI vagy Displayport csatlakozással, Windows Pro 10 operációs rendszerrel, egér + billentyűzet perifériával. 30
db monitor 23-27” IPS, 1920*1080 felbontás, HDMI vagy Displayport csatlakozással.
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 kritérium – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap: 12-36) 10
2 Keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép esetében PassMark index(min.10 Gen) jobb
megajánlása Igen/Nem 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Notebookok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213100-6

További tárgyak:

30213200-7
32582000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodai használatra szolgáló laptopok és tabletek és külső adattároló beszerzése 6 db Intel 10. generációs i5
processzor, 8GB DDR4 RAM, min. 512 GB SSD Windows Pro 10 operációs rendszerrel ellátott notebook/laptop,
magyar nyelvű billentyűzet, min HDMI csatlakozás, min. 2xUSB 3.0 csatlakozás, 2 db, min. 9.7”, 8 magos, 4 GB belső
memóriával ellátott min. Android 10. 2 db mobil HDD 2T.
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki
dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
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,
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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 kritérium – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap: 12-36) 10
2 Laptop / notebook eszköz esetében 3500 mAh-nál magasabb akkumulátor teljesítmény megajánlása
Igen/Nem 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hálózati adattároló és Szerverek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48820000-2

További tárgyak:
48821000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A könyvtárban a digitalizáció során keletkezett nagy mennyiségű adat tárolására szolgáló hálózati adattároló,
illetve internetes szolgáltatások eléréséhez, valamint a könyvtár számítógépes infrastruktúrájának működéséhez
szükséges szerverek beszerzése. 2 db Rack kivitelű szerver, min. 2x500 GB SSD (szerver) + min. 4x1 TB HDD, 1 db
UPS Rack kivitelű szünetmentes tápegység, min. 3000 Watt, 1 db NAS Rack kivitel, 8 db NAS HDD 4 TB.
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki
dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
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 kritérium – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap: 12-36) 10
2 Rack szerver esetében 10 Gb/s-nál gyorsabb LAN portsebesség megajánlása I/N 10
3 Rack szerver esetében 2x500 GB SSD + 2 TB-nál nagyobb HDD kapacitás megajánlása Igen/Nem 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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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: Hálózati eszközök, switchek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

32410000-0

További tárgyak:
32420000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A könyvtár számítógépesstruktúrált számítógéphálózatának működtetéséhez szükséges hálózati swichek
beszerzése. 3 db, 48 portos, gigabit menedzselhető switch Rack kialakítású, SFP csatlakozás képes. 2 db 24 portos
gigabit menedzselhető PoE+ switch, Rack kialakítású. 2 db 24 portos gigabit menedzselhető switch és 6 db SFP+
10G DAC kábel 1,2-1,5 méter hosszú.
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki
dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
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 kritérium – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap: 12-36) 10
2 Az NAS switch esetében nagyobb adatátviteli sebesség, mint 1/10 GBit Igen/Nem 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatók
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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30100000-0

További tárgyak:

30125110-5
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30232110-8
30232130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodai nyomtatásra szolgáló nyomtatók beszerzése. 1 db A3 többfunkciós monocrom lézernyomtató, duplex
nyomatképzés, min. 3 tárca + kézi tárca, min. 20 lap/perc, gyári +1 db eredeti toner, 1 db A3 többfunkciós
lézernyomtató színes, duplex nyomatképzés, min. 25 lap/perc, gyári + 1 szett eredeti toner, 14 db A4 többfunkciós
mono lézernyomtató, min. 30 lap/perc, duplex nyomatképzés
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki
dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
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 kritérium – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap: 12-36) 10
2 Toner fajlagos, 1 lapra vetített nyomtatási költség értéke 10
3 A4 többfunkciós mono lézernyomtató esetében 15 000 oldal/hónapnál magasabb terhelhetőséggel
rendelkező eszköz megajánlása Igen/Nem 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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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 232 - 610610
(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: Asztali számítógépek
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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24909707206
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 209230235
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Internetcím(ek): (URL) www.etiam.hu
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7323000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6540000,00
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: Notebookok
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:
2022/06/20 (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
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: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24909707206
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
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Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 209230235
Internetcím(ek): (URL) www.etiam.hu
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1862000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2114000,00
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: Hálózati adattároló és Szerverek
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:
2022/06/20 (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: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24909707206
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
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Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 209230235
Internetcím(ek): (URL) www.etiam.hu
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4643600,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7340536,00
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: Hálózati eszközök, switchek
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: 2021 - 023177 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Nyomtatók
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:
2022/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 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: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11809360242
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@bravogroupoffice.hu
Telefon: +36 14696908
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Internetcím(ek): (URL) https://bravogroupoffice.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2540620,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3741700,00
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:
4 - Hálózati eszközök, switchek számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
1 - Asztali számítógépek:
ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39. 24909707206 nyertes ajánlattevő
Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt
Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, Henger utca 2/b 10532782241
Sysman Informatikai Zrt., Magyarország 1037 Budapest, Montevideo Utca 10. I. em. 12948901241
Empire Event Kft, Magyarország 1162 Budapest, György Utca 7 22694816242
Alienline Kft., Magyarország 6729 Szeged, Szabadkai Út 9/A 13470458206
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6. 12937303243
2 - Notebookok
ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39. 24909707206 nyertes ajánlattevő
Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt
Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, Henger utca 2/b 10532782241
Alienline Kft., Magyarország 6729 Szeged, Szabadkai Út 9/A 13470458206
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6. 12937303243
3 - Hálózati adattároló és Szerverek
ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39. 24909707206 nyertes ajánlattevő
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4 - Hálózati eszközök, switchek
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6. 12937303243
5 - Nyomtatók
Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1145 Budapest,
Újvilág utca 50-52. 11809360242 - Nyertes Ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Váci Tankerületi Központ (12888/2022)
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: Váci Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835523213
Postai cím: Dr. Csányi László Körút 45
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebélyi Ákos
Telefon: +36 27795219
E-mail: vac@kk.gov.hu
Fax: +36 27795219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/vac
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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konténer bérlet – Vácduka ideiglenes iskola
Hivatkozási szám: EKR000246932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44613000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya a 2167 Vácduka, 1950/44 hrsz. alatti ingatlanon ideiglenes iskola épületegyüttes
összeszerelésére és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott konténerek bérleti jogviszony keretén belül
történő szállítása és helyszíni összeszerelése a műszaki leírásban foglalt előírások szerinti méretben és formában, a
felhívás II.2.4) pontjában és az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Külső méretek (ISO Standard 1161):
Hosszúság: 6.055 mm (+ 0,-6 mm)
Szélesség: 2.435 mm (+ 0,-5 mm)
Belső magasság: 3.000 mm (+ 0,-5 mm)
A konténerek (összesen 108 db) típusa és méretei:
„A” épület:
Közlekedő: Mért terület: 112,55 m2; Darabszám: 8 db
Informatika terem: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Nyelvi terem: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Tanterem I.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Raktár: Mért terület: 6,51 m2; Darabszám: 0,5 db
Előtér: Mért terület: 2,67 m2; Darabszám: 0,5 db
WC 01: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
WC 02: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
Fiú mosdó: Mért terület: 12,6 m2 Darabszám: 1 db
Leány mosdó: Mért terület: 12,6 m2 Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 12,98 m2 Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 3,13 m2; Darabszám: 1 db
Közlekedő: Mért terület: 112,55 m2 Darabszám: 8 db
Tanterem II.: Mért terület: 55,78 m2 Darabszám: 4 db
Tanterem III.: Mért terület: 55,78 m2 Darabszám: 4 db
Csoportszoba I.: Mért terület: 27,41 m2 Darabszám: 2 db
Lány öltöző: Mért terület: 27,41 m2 Darabszám: 2 db
Fiú öltöző: Mért terület: 27,41 m2 Darabszám: 2 db
Tak.szer.tároló.öltöző : Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
ÖSSZESEN: 653,21 m2 Darabszám: 48 db konténer
„B” épület:
Közlekedő: Mért terület: 140,3 m2; Darabszám: 9 db
Raktár: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Tanterem IV.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Csoportszoba II.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Csoportszoba III.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Igazgatói szoba: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Titkárság: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
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Igazgatóhelyettesi szoba: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Raktár: Mért terület: 6,43 m2; Darabszám: 0,5 db
Előtér: Mért terület: 2,67 m2; Darabszám: 0,5 db
WC 01: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
WC 02: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
Tanári szoba: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Szertár: Mért terület: 27,42 m2; Darabszám: 2 db
Lány mosdó: Mért terület: 12,6 m2; Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 12,98 m2; Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 3,13 m2; Darabszám: 1 db
Közlekedő: Mért terület: 140,3 m2; Darabszám: 9 db
Raktár: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Tanterem V.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Csoportszoba IV.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Csoportszoba V.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Tanterem VI.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Tanterem VII.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Csoportszoba VI.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Fiú mosdó: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
ÖSSZESEN: 843,72 m2; Darabszám: 60 db konténer
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Konténer bérlet – Vácduka ideiglenes iskola
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2167 Vácduka, 1950/44 hrsz. alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a 2167 Vácduka, 1950/44 hrsz. alatti ingatlanon ideiglenes iskola épületegyüttes
összeszerelésére és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott konténerek bérleti jogviszony keretén belül
történő szállítása és helyszíni összeszerelése a műszaki leírásban foglalt előírások szerinti méretben és formában,
az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Külső méretek (ISO Standard 1161):
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Hosszúság: 6.055 mm (+ 0,-6 mm)
Szélesség: 2.435 mm (+ 0,-5 mm)
Belső magasság: 3.000 mm (+ 0,-5 mm)
A konténerek (összesen 108 db) típusa és méretei:
„A” épület:
Közlekedő: Mért terület: 112,55 m2; Darabszám: 8 db
Informatika terem: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Nyelvi terem: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Tanterem I.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Raktár: Mért terület: 6,51 m2; Darabszám: 0,5 db
Előtér: Mért terület: 2,67 m2; Darabszám: 0,5 db
WC 01: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
WC 02: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
Fiú mosdó: Mért terület: 12,6 m2 Darabszám: 1 db
Leány mosdó: Mért terület: 12,6 m2 Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 12,98 m2 Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 3,13 m2; Darabszám: 1 db
Közlekedő: Mért terület: 112,55 m2 Darabszám: 8 db
Tanterem II.: Mért terület: 55,78 m2 Darabszám: 4 db
Tanterem III.: Mért terület: 55,78 m2 Darabszám: 4 db
Csoportszoba I.: Mért terület: 27,41 m2 Darabszám: 2 db
Lány öltöző: Mért terület: 27,41 m2 Darabszám: 2 db
Fiú öltöző: Mért terület: 27,41 m2 Darabszám: 2 db
Tak.szer.tároló.öltöző : Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
ÖSSZESEN: 653,21 m2 Darabszám: 48 db konténer
„B” épület:
Közlekedő: Mért terület: 140,3 m2; Darabszám: 9 db
Raktár: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Tanterem IV.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Csoportszoba II.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Csoportszoba III.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Igazgatói szoba: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Titkárság: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Igazgatóhelyettesi szoba: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Raktár: Mért terület: 6,43 m2; Darabszám: 0,5 db
Előtér: Mért terület: 2,67 m2; Darabszám: 0,5 db
WC 01: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
WC 02: Mért terület: 1,7 m2 Darabszám: 0 db
Tanári szoba: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Szertár: Mért terület: 27,42 m2; Darabszám: 2 db
Lány mosdó: Mért terület: 12,6 m2; Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 12,98 m2; Darabszám: 1 db
Lépcsőház: Mért terület: 3,13 m2; Darabszám: 1 db
Közlekedő: Mért terület: 140,3 m2; Darabszám: 9 db
Raktár: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
Tanterem V.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Csoportszoba IV.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Csoportszoba V.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Tanterem VI.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
Tanterem VII.: Mért terület: 55,78 m2; Darabszám: 4 db
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Csoportszoba VI.: Mért terület: 27,41 m2; Darabszám: 2 db
Fiú mosdó: Mért terület: 13,09 m2; Darabszám: 1 db
ÖSSZESEN: 843,72 m2; Darabszám: 60 db konténer
Ajánlatkérő előírja, hogy mindegyik konténer burkolata PVC burkolat legyen.
Ajánlatkérő előírja, hogy a gyenge áram kábelcsatorna kiépítése szükséges. Tantermenként két végponttal.
Az informatika terembe (A ép. 102 terem) a központi rack szekrényből két végpontot kérünk, de a teremben
24 csatlakozási lehetőség kiépítése szükséges. A teremben való végpontok elhelyezését a kivitelezés során
egyeztetni szükséges a Bérlővel.
A konténerek teteje valamint keretezése (sarokoszlop, padló- és tetőkeret) minden esetben horganyzott kivitelű,
míg a homlokzati falelemek külső borítása RAL 9002 színű festést kap. A homlokzati nyílászárók esetében az ajtók
RAL 7035, az ablakok pedig fehér, RAL 9003 színben kerülnek beépítésre.
Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy a konténerekkel kapcsolatban megadott belmagasságok
tekintetében a 10 %-os eltérést megengedi, a belmagasság méretétől történő 10 %-os eltérést egyenértékűnek
fogadja el.
Ajánlatkérő az ideiglenes iskola épületegyüttes kialakítására alkalmas, egyedileg gyártott konténereket bérleti
jogviszony keretén belül kívánja használni.
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott méretű és mennyiségű konténer teljesítési
helyszínre történő leszállítása, helyszínen történő összeszerelése, a konténerek bérbe adása, valamint a bérleti
időszak lejártát követő szétszerelése/elbontása és elszállítása.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő feladata továbbá az alábbiak ellátása:
1. Tűzvédelmi leírásban szereplő hő- és füstvezető rendszer, valamint hatósági tűzjelző berendezés tervezése,
kivitelezése.
2. Közreműködik és rendelkezésre áll a konténeriskola használatba vételi engedély beszerzése során, a konténerek
érintésvédelmi és erősáramú, valamint villámvédelmi jegyzőkönyveit a Bérlő rendelkezésére bocsájtja.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat a bérleti díjon túl tartalmazza az oda-vissza szállítási és a szét-összeszerelési
költségeket is.
A pontos mennyiségeket az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam
felett (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
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meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érti.
3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó Ft) szempontot érti.
Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó Ft) értékelési szemponton belül az alábbi alszempontok szerint értékel:
1.1. Bérleti díj (nettó Ft/hónap) / Súlyszám: 80
1.2. Konténerek összeszerelési díja (nettó Ft) / Súlyszám: 5
1.3. Konténerek elbontási díja (nettó Ft) / Súlyszám: 5
1.4. Konténerek szállítási díja (nettó Ft) / Súlyszám: 5
4. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a „Ajánlati ár (nettó
Ft)” részszempont és alszempontjai esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott módszertan szerint.
Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza
a „Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam felett (min. 0 hónap, max. 12
hónap)” minőségi értékelési részszempont esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott módszertan
szerint.
5. Az ideiglenes épületegyüttes összeszerelésére és épületképzésre alkalmas konténerek leszállításának határideje:
a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 90 naptári nap (3 hónap), de legkésőbb 2022. augusztus 01.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződést nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a
konténerek leszállításának és helyszíni összeszerelésének időpontjától számított 24 hónapig köteles teljesíteni.
A bérleti szerződés időtartama legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 050 - 127177
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Konténer bérlet – Vácduka ideiglenes iskola
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 004136 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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].;
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A közbeszerzési eljárást ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az eljárás során
kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.
Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 5.) pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét.
Az eljárás során a következő ajánlatok érkeztek:
Ajánlattevő neve: AVA-BAU HUNGARY Építőipari Kft.
Székhelye: 9022 Győr Bisinger sétány 30. fszt. 2.
Adószáma: 27950070-2-08
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó Ft)
1.1. Bérleti díj (nettó Ft/hónap) 22 032 000,- HUF
1.2. Konténerek összeszerelési díja (nettó Ft) 45 705 600,- HUF
1.3. Konténerek elbontási díja (nettó Ft) 18 476 640,- HUF
1.4. Konténerek szállítási díja (nettó Ft) 12 960 000,- HUF
Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam felett (min. 0 hónap, max.
12 hónap) 12 hónap
Ajánlattevő neve: KR Építő Kft.
Székhelye: 1124 Budapest Fodor Utca 94a
Adószáma: 25711381-2-43
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó Ft)
1.1. Bérleti díj (nettó Ft/hónap) 15 006 039,- HUF
1.2. Konténerek összeszerelési díja (nettó Ft) 55 669 906,- HUF
1.3. Konténerek elbontási díja (nettó Ft) 10 108 098,- HUF
1.4. Konténerek szállítási díja (nettó Ft) 17 659 026,- HUF
Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam felett (min. 0 hónap, max.
12 hónap) 12 hónap
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/06/24 (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
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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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MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (12437/2022)
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-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: Csontos József
Telefon: +36 308455974
E-mail: csontos.jozsef@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000523822022/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/EKR000523822022/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: Turbófeltöltő alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000523822022
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) Rövid meghatározás:
Eljárás megnevezése: Turbófeltöltő alkatrészek beszerzése az alábbi 2 részben:
1. rész: ABB alkatrészek: 25 féle ABB alkatrész beszerzése, összesen 164 db és 6 csomag, a megadott mennyiségek
tájékoztató jellegűek;
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2. rész: Borgwarner alkatrészek: 8 féle Borgwarner alkatrész beszerzése, összesen 70 db, a megadott mennyiségek
tájékoztató jellegűek.
Szerződés típusa:
Az 1., és 2. részajánlat esetében értékalapú adásvételi keretszerződés, keretösszeg terhére, megrendelések alapján
történő teljesítéssel.
A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 425652 Pénznem: EUR
(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: ABB alkatrészek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU333 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt., 1045 Budapest, Bécsi u. 1. Istvántelek
Osztóraktár, SAP kód: 8000
MÁV-START Zrt., 6600 Szentes, Korsós sor 51. Szentes raktár, SAP kód: 6200
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: ABB alkatrészek
A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés
A szerződés keretösszege: nettó 404.112,- EUR (25 féle, különböző tételkódú termék – összesen 164 db és 6
csomag tájékoztató mennyiségben).
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből
nettó 310.862,- EUR értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 129 db és 4 csomag termékre
vetítve).
A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 93.250,- EUR (tervezetten
35 db és 2 csomag termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően
tartalmazza.
A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegű, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya
alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos
darabszámai nem prognosztizálhatók).
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás 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
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: 404112 Pénznem: EUR
(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 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: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A felhívás ezen pontja kizárólag
azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
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:
1. Ajánlatkérő a II.2.5) pont vonatkozásában figyelembe vette a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakat, és
erre tekintettel határozza meg a legalacsonyabb árat értékelési szempontként, mivel a beszerzés tárgya olyan
konkrétan meghatározott minőségi- és műszaki követelménynek megfelelő, egymással együttműködő komplett rendszerekben (ABB turbófeltöltőkben) alkalmazott - termékek beszerzése, melyeknek a turbófeltöltő
rendeltetésszerű működését garantálnia kell, ezen termékek esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2. A II.2.7) pontban feltüntetett szerződéses időtartam az alábbi kiegészítéssel értendő:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről történő aláírás napján lép
hatályba és szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal,
hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapig adhat le Megrendelést.
3. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen
a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
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4. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás,
így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.
5. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
regisztráció a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap webhelyen tehető meg. Az EKR üzemeltetését és fenntartását
a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi
(https://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával és az EKR-ben történő regisztrációval kapcsolatos útmutató elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
6. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt
követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. A Kbt. 41/A. § (3)
bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap
kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.
II.2.1)
Elnevezés: Borgwarner alkatrészek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU333 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt., 1045 Budapest, Bécsi u. 1. Istvántelek
Osztóraktár, SAP kód: 8000
MÁV-START Zrt., 6600 Szentes, Korsós sor 51. Szentes raktár, SAP kód: 6200
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Borgwarner alkatrészek
A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés
A szerződés keretösszege: nettó 21.540,- EUR (8 féle, különböző tételkódú termék – összesen 70 db tájékoztató
mennyiségben).
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből
nettó 16.570,- EUR értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 55 db termékre vetítve).
A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 4.970,- EUR (tervezetten 15 db
termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.
A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegű, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya
alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos
darabszámai nem prognosztizálhatók).
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás 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
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: 21540 Pénznem: EUR
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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
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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 II.2.5) pont vonatkozásában figyelembe vette a Kbt. 76.§ (5) bekezdésében foglaltakat, és erre
tekintettel határozza meg a legalacsonyabb árat értékelési szempontként, mivel a beszerzés tárgya olyan
konkrétan meghatározott minőségi- és műszaki követelménynek megfelelő, egymással együttműködő - komplett
rendszerekben (Borgwarner turbófeltöltőkben) alkalmazott - termékek beszerzése, melyeknek a turbófeltöltő
rendeltetésszerű működését garantálnia kell, ezen termékek esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2. A II.2.7) pontban feltüntetett szerződéses időtartam az alábbi kiegészítéssel értendő:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről történő aláírás napján lép
hatályba és szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal,
hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapig adhat le Megrendelést.
3. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen
a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
4. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás,
így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.
5. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
regisztráció a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap webhelyen tehető meg. Az EKR üzemeltetését és fenntartását
a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi
(https://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával és az EKR-ben történő regisztrációval kapcsolatos útmutató elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
6. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt
követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. A Kbt. 41/A. § (3)
bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap
kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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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, részvételre jelentkező,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. Fejezetének megfelelően,
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő
az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre
bocsátja.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás
részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási
kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi
jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb –
nem a 321/2015. (X.30.) K. r.4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKDt az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdés.]
A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt
nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra
vonatkozóan, hogy – az érintett részek tekintetében – nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §
(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő
kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltak szerint:
– a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8. §a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,
– a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet
10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az
ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, amennyiben
az Ajánlatkérő által korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kéri.
Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának
tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok)
egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak
legyenek.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKDban megtett nyilatkozatokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
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Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak
értelemszerűen irányadók.
Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba
(EEKD) nyilatkozik, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles
kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD
formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelmény(eke)t pontosan fel kell
tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az
egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja
tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri
• az 1. rész vonatkozásában a nettó 100.000.000,-Ft-ot, azaz a százmillió forintot,
• a 2. rész vonatkozásában a nettó 5.000.000,-Ft-ot, azaz az ötmillió forintot.
Továbbá Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely jelentkező
több részre kíván részvételi jelentkezést benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott
részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a
legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.
Részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti
év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést
igazolni tudja.
Ha a részvételre jelentkező a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele 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
részvételre jelentkező 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 (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában,
az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,
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1. és a 2. rész esetében egyaránt turbófeltöltőkre és/vagy turbófeltöltő alkatrészekre vonatkozó
szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában
igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a teljesített szállításért kapott nettó ellenszolgáltatás összege (saját teljesítés értéke a vizsgált időszak
vonatkozásában);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet
22. § (1) bek. a) pontja alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet (illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) javára történő teljesítéssel igazolható, az alkalmasság igazolása a
szervezet részéről kiállított, vagy általa aláírt referenciaigazolás benyújtásával szükséges.
Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett
referencianyilatkozato(ka)t.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra
vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a
vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett),
de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe. Ebből adódóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a bemutatott referenciák tekintetében (az EEKD szerinti előzetes igazolás és – amennyiben referencia
igazolás benyújtása szükséges – a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolás során egyaránt) ki kell
derülnie annak, hogy a referenciák mekkora része teljesült az Ajánlatkérő által vizsgált időszakban – azaz
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (36 hónapban)!
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás,
amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetnek
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus
formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi
szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási
kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében, ajánlatában az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül
hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében
vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles
kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD
formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell
tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az
egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja
tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,
- az 1. rész esetében turbófeltöltők és/vagy turbófeltöltő alkatrészek szállítására vonatkozó összesen
legalább nettó 70.000.000,- Ft, azaz hetvenmillió Ft ellenértékű, szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal;
- a 2. rész esetében turbófeltöltők és/vagy turbófeltöltő alkatrészek szállítására vonatkozó összesen
legalább nettó 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Ft ellenértékű szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal.
Az adott részre meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával
is igazolható.
Ugyanaz a referencia az 1., és a 2. részben is bemutatható.
Amennyiben valamely Részvételre jelentkező az 1. és a 2. részre is kíván ajánlatot benyújtani,
úgy ahhoz, hogy az 1. és a 2. részre is alkalmasnak minősüljön, ezen megpályázott részekre
irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat – azaz az 1. rész vonatkozásában előírt
minimumkövetelmény értéket – kell teljesítenie.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre
vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.
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:
Valamennyi részben:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Kötbérek:
A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó
ellenérték összege.
&#61607; késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a
Kötbéralap 30%-a,
&#61607; nem teljesítés esetén:
- adott megrendelés nem teljesítése esetén: a Kötbéralap 30%-a;
- a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Megrendelő a teljes szerződést rendkívüli felmondással
megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a teljesítés nélkül maradt nettó szerződéses érték 30%-a
&#61607; hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20%-a/alkalom.
Egyébiránt a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében
található – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részben:
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A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) alapján a Szerződéstervezetben leírtak szerint,
valamint a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult
számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték
kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
szabályoknak megfelelően történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme euró.
Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A finanszírozási- és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező –
kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
1. Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében kizárja projekttársaság létrehozását. 2. Közös részvételre jelentkezés
esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók. Közös részvételre jelentkezés esetében a részvételi
jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű
elektronikus másolati formában, mely okiratnak ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezést benyújtó
gazdasági szereplő - a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás
tekintetében; - és hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
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
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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: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/09/30 (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:
1. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
2. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő
alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül.
3. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
– az eljárás összes része tekintetében – valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban
határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)].
5. Az eljárás részvételi szakaszában benyújtandó űrlapok:
- Felolvasólap (az EKR automatikusan kitölti);
- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §];
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában;
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában;
- Nyilatkozat üzleti titokról (amennyiben a részvételi jelentkezés üzleti titkot tartalmaz);
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.
6. Az ajánlatok értékelésének szempontja az eljárás valamennyi része tekintetében: a legalacsonyabb
ár. A Tétellistában és az Eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségek kizárólag
tájékoztató jellegűek és csak az ajánlatoknak a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont szerinti
összehasonlíthatóságát szolgálják.
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Az eljárás ajánlattételi szakaszában (részekre történő ajánlattétel esetén eljárási részenként) a
Felolvasólapon a Tétellista szerinti (az egyes tételekre megadott) tájékoztató mennyiségek és az azokra
megajánlott nettó egységárak szorzatának összegét szükséges feltüntetni a „Nettó ajánlati összérték”
rovatban, kettő tizedesjegy pontosságig.
7. A szállítási véghatáridő az 1. és 2. rész esetében a Megrendelés Szállító részére történő megküldését
követő 3. naptári naptól, mint kezdőnaptól számított, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
Tétellista „J” (Szállítási határidő [naptári nap]*) oszlopában tételenként rögzített határidő, azzal, hogy a
határidő(k) az Ajánlatkérő által a tárgyalások eredményére tekintettel módosítható(k).
A módosított ajánlatot és a végleges ajánlatot a tárgyalások eredményére tekintettel rögzített
határidő(k)re kell megtenni, mely határidő(k) már nem módosíthatók. (Szállító a szerződés szerint
előteljesítésre jogosult.)
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört az eljárás egyik része
tekintetében sem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő az eljárás II., ajánlattételi szakaszában az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához
nem köti.
10. A Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott tétellistában az Ajánlattevő az egyes tételek esetében
vagy az alkatrész típusát (D oszlop „Anyag rövid szövege”), vagy a rendelési számot (F oszlop)– esetenként
egyszerre több azonosítót is – megad. Ajánlatkérő nem rendelkezik a tétellistában szereplő termékekhez
tartozó műszaki dokumentációk felhasználási jogaival; a dokumentáció az adott termék gyártójának
szellemi terméke.
11. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőknek az
ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősülnek-e. Amennyiben ajánlattevő nem
minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek
minősül.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében
nyilatkoznia kell az Európai Unió Tanácsának az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5k.
cikk (1) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben arról, hogy a Rendelet szerinti tilalmak a részvételre
jelentkező, valamint a részvételi jelentkezésben ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában fennállnak-e. Amennyiben
részvételre jelentkező a tilalom hatálya alatt áll, úgy a részvételre jelentkezés a Kbt. 73. § (1) bekezdése
e) pontja alapján érvénytelennek minősül. A Rendeletben foglalt tilalmak további gazdasági szereplők
(alvállalkozó, szállító, kapacitást nyújtó szervezet) vonatkozásában történő fennállása esetéről a
Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezet A rész 14. „További információk” pont 5. pontja tartalmaz bővebb
információkat.
13. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként
a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító
hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Horváth Csaba Miklós
Lajstromszám: 01296
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/08/05 18:00
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
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § 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:
2022/06/24 (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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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (11814/2022)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Balázs
Telefon: +36 709358067
E-mail: balazs.dezso@volanbusz.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000790402022/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/EKR000790402022/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
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Autóbusz közlekedési szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személyszállítási szolgáltatás vidéki területeken
Hivatkozási szám: EKR000790402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60112000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Személyszállítási szolgáltatás vidéki területeken
Az eljárás teljes megnevezése „Szabadáras személyszállítási szolgáltatás ellátásához alvállalkozói szolgáltatás
igénybevétele Magyarország területén”, mely a II.1.1) pontban a karakterkorlátra tekintettel rövidítve került
megadásra.
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II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: Magyarország - Nyugat 1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítések pontos helyszínei az eljárás második részeként, a
közvetlen megrendelés / versenyújranyitás / írásbeli konzultáció során kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) jelen eljárás 1. szakaszának eredményeként Személyszállítási szolgáltatás vidék területeken –
Magyarország - Nyugat 1. részajánlat tárgyban, a Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerinti keretmegállapodást kíván
kötni nettó 200.000.000,- Ft keretösszegben.
A szerződés tárgyát Magyarország - Nyugat 1. (lásd a műszaki leírásban részletezettek szerint) településeiről
induló, oda érkező, vagy azt érintő szabadáras személyszállítási feladatok ellátása képezi.
A várható, egyidőben maximálisan igénybevételre kerülő buszok száma: 4 darab min. 49 ülőhelyes szóló
autóbusz, 4 darab, minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes szóló kisbusz.
A keretmegállapodás időtartalma alatt várható teljesítendő távolság: 465.950 km, mely tekintetében Ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre leadott legnagyobb eseti megrendelés mértéke
52.000 km, mely adat tájékoztató jellegű és arra ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Szóló autóbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 49, vagy annál több állandó ülőhely van.
Szóló Kisbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 18, maximum 23 állandó ülőhely van.
Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma: 3, azaz három.
Ahol a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A további, 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
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x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér (érintett járatonként, minden megkezdett 5 (öt) perc után (a 10
perces késéstől számítva; Ft-ban meghatározva) (minimum 5.000 Ft – maximum 10.000 Ft) 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
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a keretmegállapodást változatlan
feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával, további 6 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretösszeg
kimerülésére nem került sor. Megrendelő a meghosszabbításra irányuló nyilatkozatát nem köteles
indokolni. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30.
napig – a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – e-mailen
vagy postán keresztül értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Nyertes Ajánlattevő a 30 napon belüli értesítést
jogosult, de nem köteles elfogadni.
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:
Kiegészítés a II.2.3) ponthoz: A teljesítés fő helyszíne: HU2 Dunántúl
Ajánlatkérő a teljesítés helyét az eljárás jelen szakaszában nem tudja pontosabban meghatározni, tekintettel arra,
hogy a megjelölt teljesítési területen belül nem kötött vonalon történő szolgáltatásokat kíván beszerezni, így
a pontos teljesítési helyek/útvonalak a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzései során, az aktuális
igények szerint kerül meghatározásra. A teljesítés a megadott területen, a közbeszerzés tárgyát tekintve, akár több
megyét érintve is megvalósulhat.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő „Ár” értékelési szempont alatt az alábbi értékelési alszempontokat érti:
1.1. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén - súlyszám: 23;
1.2. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 23;
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1.3. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén - súlyszám: 22;
1.4. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 22.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján rögzíti, hogy az 1. rész esetében az Ár értékelési szempont
tekintetében az alábbi összegeket meghaladó árat tartalmazó ajánlatokat a bírálat során érvénytelenné fogja
nyilvánítani:
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén: nettó 550,- Ft/km;
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén: nettó 481,- Ft/km;
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén: nettó 395,- Ft/ km>
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén: nettó 346,- Ft/ km.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott "Késedelmi kötbér", mint minőségi kritérium esetében kifejti, hogy
azt a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatóját (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) is figyelembe véve, úgy határozta meg,
hogy az a beszerezni kívánt szolgáltatás jellegéhez igazodva, objektíven mérhető minőségi többletet jelenítsen
meg, a minél szélesebb körű verseny biztosítása mellett. A beszerezni kívánt személyszállítási szolgáltatás
esetében kiemelten fontos szempont a pontosság, mely esetében a II.2.5) pontban meghatározott minőségi
kritérium, vagyis a "Késedelmi kötbér" vállalt mértéke objektíven mérhető, a teljesítés során ösztönző hatású
elköteleződést jelenít meg.
II.2.1)
Elnevezés: Magyarország - Nyugat 2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítések pontos helyszínei az eljárás második részeként, a
közvetlen megrendelés / versenyújranyitás/írásbeli konzultáció során kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) jelen eljárás 1. szakaszának eredményeként Személyszállítási szolgáltatás vidék területeken –
Magyarország – Nyugat 2. részajánlat tárgyban, a Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerinti keretmegállapodást kíván
kötni nettó 200.000.000,- Ft keretösszegben.
A szerződés tárgyát Magyarország – Nyugat 2. (lásd a műszaki leírásban részletezettek szerint) településeiről
induló, oda érkező, vagy azt érintő szabadáras személyszállítási feladatok ellátása képezi.
A várható, egyidőben maximálisan igénybevételre kerülő buszok száma: 4 darab min. 49 ülőhelyes szóló
autóbusz, 4 darab, minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes szóló kisbusz.
A keretmegállapodás időtartalma alatt várható teljesítendő távolság: 465.950 km, mely tekintetében Ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre leadott legnagyobb eseti megrendelés mértéke
52.000 km, mely adat tájékoztató jellegű és arra ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Szóló autóbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 49, vagy annál több állandó ülőhely van.
Szóló Kisbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 18, maximum 23 állandó ülőhely van.
Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma: 3, azaz három.
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Ahol a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A további, 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 Késedelmi kötbér (érintett járatonként, minden megkezdett 5 (öt) perc után (a 10
perces késéstől számítva; Ft-ban meghatározva) (minimum 5.000 Ft – maximum 10.000 Ft) 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
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a keretmegállapodást változatlan
feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával, további 6 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretösszeg
kimerülésére nem került sor. Megrendelő a meghosszabbításra irányuló nyilatkozatát nem köteles
indokolni. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30.
napig – a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – e-mailen
vagy postán keresztül értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Nyertes Ajánlattevő a 30 napon belüli értesítést
jogosult, de nem köteles elfogadni.
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:
Kiegészítés a II.2.3) ponthoz: A teljesítés fő helyszíne: HU2 Dunántúl
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Ajánlatkérő a teljesítés helyét az eljárás jelen szakaszában nem tudja pontosabban meghatározni, tekintettel arra,
hogy a megjelölt teljesítési területen belül nem kötött vonalon történő szolgáltatásokat kíván beszerezni, így
a pontos teljesítési helyek/útvonalak a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzései során, az aktuális
igények szerint kerül meghatározásra. A teljesítés a megadott területen, a közbeszerzés tárgyát tekintve, akár több
megyét érintve is megvalósulhat.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő „Ár” értékelési szempont alatt az alábbi értékelési alszempontokat érti:
1.1. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 23;
1.2. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 23;
1.3. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén - súlyszám: 22;
1.4. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 22.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján rögzíti, hogy a 2. rész esetében az Ár értékelési szempont
tekintetében az alábbi összegeket meghaladó árat tartalmazó ajánlatokat a bírálat során érvénytelenné fogja
nyilvánítani:
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén: nettó 550,- Ft/km;
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén: nettó 481,- Ft/km;
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén: nettó 395,- Ft/ km>
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén: nettó 346,- Ft/ km.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott "Késedelmi kötbér", mint minőségi kritérium esetében kifejti, hogy
azt a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatóját (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) is figyelembe véve, úgy határozta meg,
hogy az a beszerezni kívánt szolgáltatás jellegéhez igazodva, objektíven mérhető minőségi többletet jelenítsen
meg, a minél szélesebb körű verseny biztosítása mellett. A beszerezni kívánt személyszállítási szolgáltatás
esetében kiemelten fontos szempont a pontosság, mely esetében a II.2.5) pontban meghatározott minőségi
kritérium, vagyis a "Késedelmi kötbér" vállalt mértéke objektíven mérhető, a teljesítés során ösztönző hatású
elköteleződést jelenít meg.
II.2.1)
Elnevezés: Magyarország – Kelet 1
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítések pontos helyszínei az eljárás második részeként, a
közvetlen megrendelés / versenyújranyitás/írásbeli konzultáció során kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) jelen eljárás 1. szakaszának eredményeként Személyszállítási szolgáltatás vidék területeken –
Magyarország - Kelet 1. részajánlat tárgyban, a Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerinti keretmegállapodást kíván
kötni nettó 360.000.000,- Ft keretösszegben.
A szerződés tárgyát Magyarország – Kelet 1. (lásd a műszaki leírásban részletezettek szerint) településeiről induló,
oda érkező, vagy azt érintő szabadáras személyszállítási feladatok ellátása képezi.
A várható, egyidőben maximálisan igénybevételre kerülő buszok száma: 5 darab min. 49 ülőhelyes szóló
autóbusz, 10 darab, minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes szóló kisbusz.
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A keretmegállapodás időtartalma alatt várható teljesítendő távolság: 832.103 km, mely tekintetében Ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre leadott legnagyobb eseti megrendelés mértéke
52.000 km, mely adat tájékoztató jellegű és arra ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Szóló autóbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 49, vagy annál több állandó ülőhely van.
Szóló Kisbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 18, maximum 23 állandó ülőhely van.
Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma: 3, azaz három.
Ahol a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A további, 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 Késedelmi kötbér (érintett járatonként, minden megkezdett 5 (öt) perc után (a 10
perces késéstől számítva; Ft-ban meghatározva) (minimum 5.000 Ft – maximum 10.000 Ft) 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
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a keretmegállapodást változatlan
feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával, további 6 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretösszeg
kimerülésére nem került sor. Megrendelő a meghosszabbításra irányuló nyilatkozatát nem köteles
indokolni. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30.
napig – a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – e-mailen
vagy postán keresztül értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Nyertes Ajánlattevő a 30 napon belüli értesítést
jogosult, de nem köteles elfogadni.
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 információ
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.2.3) ponthoz: A teljesítés fő helyszíne: HU3 Alföld és Észak
Ajánlatkérő a teljesítés helyét az eljárás jelen szakaszában nem tudja pontosabban meghatározni, tekintettel arra,
hogy a megjelölt teljesítési területen belül nem kötött vonalon történő szolgáltatásokat kíván beszerezni, így
a pontos teljesítési helyek/útvonalak a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzései során, az aktuális
igények szerint kerül meghatározásra. A teljesítés a megadott területen, a közbeszerzés tárgyát tekintve, akár több
megyét érintve is megvalósulhat.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő „Ár” értékelési szempont alatt az alábbi értékelési alszempontokat érti:
1.1. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén - súlyszám: 15;
1.2. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 15;
1.3. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén - súlyszám: 30;
1.4. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 30.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján rögzíti, hogy a 3. rész esetében az Ár értékelési szempont
tekintetében az alábbi összegeket meghaladó árat tartalmazó ajánlatokat a bírálat során érvénytelenné fogja
nyilvánítani:
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén: nettó 577- Ft/km;
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén: nettó 495,- Ft/km;
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén: nettó 421,- Ft/ km>
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén: nettó 371,- Ft/ km.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott "Késedelmi kötbér", mint minőségi kritérium esetében kifejti, hogy
azt a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatóját (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) is figyelembe véve, úgy határozta meg,
hogy az a beszerezni kívánt szolgáltatás jellegéhez igazodva, objektíven mérhető minőségi többletet jelenítsen
meg, a minél szélesebb körű verseny biztosítása mellett. A beszerezni kívánt személyszállítási szolgáltatás
esetében kiemelten fontos szempont a pontosság, mely esetében a II.2.5) pontban meghatározott minőségi
kritérium, vagyis a "Késedelmi kötbér" vállalt mértéke objektíven mérhető, a teljesítés során ösztönző hatású
elköteleződést jelenít meg.
II.2.1)
Elnevezés: Magyarország – Kelet 2
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítések pontos helyszínei az eljárás második részeként, a
közvetlen megrendelés / versenyújranyitás/írásbeli konzultáció során kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Ajánlatkérő (AK) jelen eljárás 1. szakaszának eredményeként Személyszállítási szolgáltatás vidék területeken –
Magyarország – Kelet 2 részajánlat tárgyban, a Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerinti keretmegállapodást kíván
kötni nettó 200.000.000,- Ft keretösszegben.
A szerződés tárgyát Magyarország – Kelet 2 (lásd a műszaki leírásban részletezettek szerint) településeiről induló,
oda érkező, vagy azt érintő szabadáras személyszállítási feladatok ellátása képezi.
A várható, egyidőben maximálisan igénybevételre kerülő buszok száma: 4 darab min. 49 ülőhelyes szóló
autóbusz, 2 darab, minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes szóló kisbusz. Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre
leadott legnagyobb eseti megrendelés mértéke 52.000 km, mely adat tájékoztató jellegű és arra ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget.
A keretmegállapodás időtartalma alatt várható teljesítendő távolság: 412.855 km, mely tekintetében Ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget.
Szóló autóbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 49, vagy annál több állandó ülőhely van.
Szóló Kisbusz: Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló,
egyterű gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – minimum 18, maximum 23 állandó ülőhely van.
Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma: 3, azaz három.
Ahol a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A további, 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 Késedelmi kötbér (érintett járatonként, minden megkezdett 5 (öt) perc után (a 10
perces késéstől számítva; Ft-ban meghatározva) (minimum 5.000 Ft – maximum 10.000 Ft) 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
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a keretmegállapodást változatlan
feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával, további 6 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretösszeg
kimerülésére nem került sor. Megrendelő a meghosszabbításra irányuló nyilatkozatát nem köteles
indokolni. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30.
napig – a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – e-mailen
vagy postán keresztül értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Nyertes Ajánlattevő a 30 napon belüli értesítést
jogosult, de nem köteles elfogadni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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.2.3) ponthoz: A teljesítés fő helyszíne: HU3 Alföld és Észak
Ajánlatkérő a teljesítés helyét az eljárás jelen szakaszában nem tudja pontosabban meghatározni, tekintettel arra,
hogy a megjelölt teljesítési területen belül nem kötött vonalon történő szolgáltatásokat kíván beszerezni, így
a pontos teljesítési helyek/útvonalak a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzései során, az aktuális
igények szerint kerül meghatározásra. A teljesítés a megadott területen, a közbeszerzés tárgyát tekintve, akár több
megyét érintve is megvalósulhat.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő „Ár” értékelési szempont alatt az alábbi értékelési alszempontokat érti:
1.1. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 30;
1.2. Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 30;
1.3. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén - súlyszám: 15;
1.4. Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km
díja napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén – súlyszám: 15.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján rögzíti, hogy a 4. rész esetében az Ár értékelési szempont
tekintetében az alábbi összegeket meghaladó árat tartalmazó ajánlatokat a bírálat során érvénytelenné fogja
nyilvánítani:
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
alatti eseti megrendelés esetén: nettó 608,- Ft/km;
- Min. 49 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (nagybusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja napi 150 km
feletti eseti megrendelés esetén: nettó 494,- Ft/km;
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km alatti eseti megrendelés esetén: nettó 437,- Ft/ km;
- Min. 18, de max. 23 ülőhellyel rendelkező szóló autóbusszal (szóló kisbusz) végzett szolgáltatás nettó Ft/km díja
napi 150 km feletti eseti megrendelés esetén: nettó 366,- Ft/ km.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott "Késedelmi kötbér", mint minőségi kritérium esetében kifejti, hogy
azt a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatóját (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) is figyelembe véve, úgy határozta meg,
hogy az a beszerezni kívánt szolgáltatás jellegéhez igazodva, objektíven mérhető minőségi többletet jelenítsen
meg, a minél szélesebb körű verseny biztosítása mellett. A beszerezni kívánt személyszállítási szolgáltatás
esetében kiemelten fontos szempont a pontosság, mely esetében a II.2.5) pontban meghatározott minőségi
kritérium, vagyis a "Késedelmi kötbér" vállalt mértéke objektíven mérhető, a teljesítés során ösztönző hatású
elköteleződést jelenít meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya
alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő
(továbbiakban: AK) az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő 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 igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A Korm.rend. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő
csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet, vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A Korm.rend. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat
részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma
valós.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett AT-nek a Korm.rend. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell
benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett AT-nek Korm.rend. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell
benyújtania,
AK felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
III.1.3) pont folytatása:
M.1/ és M.2/ Az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

277

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az előírt gazdaságipénzügyi alkalmassági követelmény kivételével 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. végrehajtási rendeletében
foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására
vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az AT saját kapacitásával együtt
– biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését
a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az AK a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8)
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra,
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében
eljárhat.
AK felhívja ATk figyelmét a Korm.rend. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
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 ATnek, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Korm.rend. 1. § (1) bekezdése alapján az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Korm.rend. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ha AT 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 Korm.rend. 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.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot a Korm.rend. 5-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ATnek
a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak bemutatása a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással, vagy az AT által megtett nyilatkozattal, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Korm.rend. 21. § (3a) a) pontja alapján AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való
megfelelés vizsgálata során.
A Korm.rend. 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni:
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a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján AKnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az AT, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
A Korm.rend. 22. § (2) bekezdésének alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a
következő adatokat:
a szerződést kötő másik fél neve, címe,
a teljesítés ideje (annak kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerint megadva),
a szolgáltatás tárgya,
a szolgáltatás mennyisége kilométerben megadva, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló
fél közös ATként nyert eljárás alapján a közös ATk egyikeként vagy egyéb módon közösen szerződő
felek egyikeként vett részt, úgy az igazolásban az egyes feladat(ok)tárgya és mennyisége az adott
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis AK csak és kizárólag
a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi figyelembe
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján 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.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása az alábbiak
szerint:
Az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplőnek be kell nyújtania a műszaki felszereltségről
szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát a rendelkezésre álló nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével,
melyben nyilatkozik, hogy az általa a teljesítéshez bemutatott autóbuszok megfelelnek az ajánlatétellel
érintett rész tekintetében az M.2/ alkalmassági követelményben előírt feltételeknek. A nyilatkozatában
fel kell tüntetni a bemutatott autóbusz rendszámát, gyártóját, valamint kereskedelmi jelzését és/vagy
típusjelét (mind a típusjelét, mind a kereskedelmi jelzését, vagy a két adat közül az egyiket).
A nyilatkozatot annyi autóbusz tekintetében szükséges benyújtani, ahány autóbusz bemutatását AK a
közbeszerzési eljárás adott, ajánlattétellel érintett része tekintetében előírta.
ATnek csatolnia kell továbbá ajánlatában minden esetben a bemutatott autóbuszok forgalmi engedélyét.
Az M.2/ alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott buszok kapcsán nem alkalmassági feltétel,
hogy a bemutatott autóbusz érvényes forgalmi és műszaki engedéllyel rendelkezzen. Azonban legkésőbb
a Keretmegállapodás alapján megkötésre kerülő egyedi szerződés(ek) teljesítésének megkezdésének
időpontjában és az egyedi szerződés(ek) teljesítésének időtartama alatt az AT által a szerződés
teljesítésébe bevont autóbuszoknak rendelkeznie kell érvényes forgalmi, illetve műszaki engedéllyel,
továbbá kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt –
az alkalmassági követelményeken felüli – további felszereltségi követelményeknek és jellemzőknek.
AK felhívja ATk figyelmét, hogy általa a teljesítéshez bemutatott autóbuszok adatait a
www.magyarorszag.hu oldalon elérhető Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) járműnyilvántartási adataiból
történő lekérdezés útján is ellenőrzi, szükség esetén pedig ATtől hiánypótlást és/vagy felvilágosítást kér.
Folytatás: III.1.2) pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és
három éven belül befejezett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

279

- az 1. rész esetén legalább 39.000 km;
- a 2. rész esetén legalább 39.000 km;
- a 3. rész esetén legalább 39.000 km;
- a 4. rész esetén legalább 39.000 km;
(kilométer) távolságban teljesített, autóbusszal történő személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal.
A fentiek szerinti referencia-követelmények esetén AT az alkalmasságát egy fentiek szerinti referencia
(szerződés), vagy akár több referencia (szerződés) bemutatásával is igazolhatja.
Amennyiben az AT több részre nyújtja be ajánlatát az előírt M.1/ alkalmassági követelmény(ek) részenként
nem adódnak össze.
Egyazon korábbi referencia (szerződés) több rész esetén is bemutatható.
M.2/ Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi műszaki felszereltséggel:
az ajánlattétellel érintett 1. rész tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 4 db
(darab) minimum 49 ülőhelyes „szóló autóbusszal” és legalább 4 db (darab) minimum 18, de maximum 23
ülőhelyes „szóló kisbusszal”, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
„szóló autóbusz”:
• Minimum 49 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
• Rendelkezik legalább 2 db távműködtetésű ajtóval;
„szóló kisbusz”:
• Minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
• Rendelkezik legalább 1 db távműködtetésű ajtóval;
az ajánlattétellel érintett 2. rész tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 4 db
(darab) minimum 49 ülőhelyes „szóló autóbusszal” és legalább 4 db (darab) minimum 18, de maximum 23
ülőhelyes „szóló kisbusszal”, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
„szóló autóbusz”:
• Minimum 49 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
• Rendelkezik legalább 2 db távműködtetésű ajtóval;
„szóló kisbusz”:
• Minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
• Rendelkezik legalább 1 db távműködtetésű ajtóval;
az ajánlattétellel érintett 3. rész tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 5 db
(darab) minimum 49 ülőhelyes „szóló autóbusszal” és legalább 10 db (darab) minimum 18, de maximum
23 ülőhelyes „szóló kisbusszal”, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
„szóló autóbusz”:
• Minimum 49 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
• Rendelkezik legalább 2 db távműködtetésű ajtóval;
„szóló kisbusz”:
• Minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
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• Rendelkezik legalább 1 db távműködtetésű ajtóval;
az ajánlattétellel érintett 4. rész tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 4 db
(darab) minimum 49 ülőhelyes „szóló autóbusszal” és legalább 2 db (darab) minimum 18, de maximum 23
ülőhelyes „szóló kisbusszal”, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
„szóló autóbusz”:
• Minimum 49 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
• Rendelkezik legalább 2 db távműködtetésű ajtóval;
„szóló kisbusz”:
• Minimum 18, de maximum 23 ülőhelyes;
• Rendelkezik minimum EURO V-ös környezetvédelmi besorolással vagy dízelmotor emissziós minősítéssel;
• Rendelkezik légkondicionáló berendezéssel;
• Rendelkezik legalább 1 db távműködtetésű ajtóval;
AK „szóló autóbusz” alatt a következőket érti:
Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló, egyterű
gépkocsi, amelyben – a vezető ülését nem számítva – minimum 49, vagy annál több állandó ülőhely van.
AK „szóló kisbusz” alatt a következőket érti:
Személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan egy részből álló, egyterű
gépkocsi, amelyben – a vezető ülését nem számítva – minimum 18, de maximum 23 állandó ülőhely van.
AK az EURO V környezetvédelmi besorolású jármű alatt a következőket érti:
- Az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel
ellátott dízel motoros vagy
A 692/2008/EK és a 566/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi
rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű
gépjármű.
Az előírt M.2/ alkalmassági követelmény tekintetében egyazon autóbusz kizárólag egy ajánlattétellel
érintett rész tekintetében mutatható be. Ezen követelmény teljesülését AK az autóbuszok megadott
rendszámaiból ellenőrzi.
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:
Valamennyi rész ajánlat vonatkozásában azonosan: nyertes AT hibás teljesítési kötbér, késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Tekintettel a kötbérre vonatkozó részletes leírás terjedelmére (hibás teljesítési kötbér, késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér), a feltételek teljességét a Keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke a számla AK
általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján, összhangban
a Kbt. rendelkezéseivel a nyertes AT számlájában megjelölt bankszámlára.
Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az ÁFA törvény 175. §-ában
valamint a Kbt. 27/A. §-ában foglaltaknak.
AK a szerződés teljesítése során a Kbt. előírása szerint alkalmazza a Kbt. 135. § (6) bekezdésében előírtakat.
A fizetési késedelemre irányadó a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
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III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésigazolás - figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) bekezdését - a keretmegállapodás-tervezetben foglaltak
szerint történik.
AK előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad nyertes AT részére, és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek nem terhelik.
Felek megrendelésenkénti, vagy időszakonkénti elszámolásban állapodhatnak meg, melyet a
keretmegállapodásos eljárás második részében megküldött közvetlen megrendelésben, vagy megkötött
egyedi szerződésben rögzítenek A megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla
ellenértéke a számla AK általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül
kiegyenlítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján, összhangban a Kbt. rendelkezéseivel a nyertes AT számlájában megjelölt bankszámlára.
Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az ÁFA törvény 175. §-ában
valamint a Kbt. 27/A. §-ában foglaltaknak.
AK a szerződés teljesítése során a Kbt. előírása szerint alkalmazza a Kbt. 135. § (6) bekezdésében előírtakat.
A fizetési késedelemre irányadó a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Tekintettel a kötbérre vonatkozó részletes leírás terjedelmére (hibás teljesítési kötbér, késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér), a feltételek teljességét a Keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.
További tájékoztatás:
AK felhívja AT figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében kötendő közvetlen megrendelés/egyedi
szerződés teljesítése AK országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatói tevékenységének
nyújtásához szükséges, amennyiben AK közszolgáltatás nyújtási kötelezettsége - részben vagy egészben megszűnik, AK jogosult hivatkozott közvetlen megrendelést/egyedi szerződést rendkívüli felmondással azonnali
hatállyal megszüntetni. AT az AK felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem
léphet fel AKvel szemben.
AK hatályos keretmegállapodással rendelkezik hasonló tárgyban, azonban azok párhuzamos megléte nem
befolyásolja ezen közbeszerzési eljárásból történő beszerzési igényét. AK a Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján
tájékoztatja az új hirdetmény közzétételéről a keretmegállapodást kötött ATket.
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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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 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: 2022/07/27 (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: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15.-17. §-a,
valamint a Kbt. 68.§-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodásra vonatkozó szabályok valamennyi rész
vonatkozásában:
A keretmegállapodás (továbbiakban: KM) megkötését követően AK a KM hatálya alatt felmerülő beszerzési
igényeit közvetlen megrendelés vagy versenyújranyitás eredményeként megkötendő egyedi szerződések
megkötése útján kívánja kielégíteni. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán
több ajánlat azonos, az AK a Kbt. 77. § (5) bekezdés alkalmazása helyett úgy is dönthet, hogy az összes
ilyen azonos ajánlatot tevővel KMt köt. Amennyiben egy adott ajánlati részben 1 db érvényes ajánlat
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kerül benyújtásra, úgy AT fenntartja a jogot, hogy az egyetlen érvényes ATvel kössön KMt. Ez esetben
versenyújranyitás helyett, írásbeli konzultációt alkalmaz a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pont alapján.
Ennek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok versenyújranyitásra vonatkozó előírásai az írásbeli
konzultációra is vonatkoznak, akkor is, ha erre az adott rendelkezés kifejezetten nem hivatkozik.
2. AK versenyújranyitást vagy – egy ATvel történő szerződéskötés esetén-írásbeli konzultációt a KM hatálya
alatt a konkrét beszerzési igény felmerülése esetén az alábbi esetekben alkalmaz:
- ha a konkrét beszerzési igény becsült értéke eléri vagy meghaladja a KM keretösszegének 20 százalékát
és a konkrét beszerzési igény felmerülése (azaz a külső társaságtól érkező írásbeli megrendelés
beérkezése) és a feladat teljesítésének kezdő időpontja között több, mint 25 munkanap áll rendelkezésre.
3. Versenyújranyitás/írásbeli konzultáció szabályai: AT-nek a versenyújranyitás/írásbeli konzultáció során
ajánlattételi kötelezettsége van. AK a keretmegállapodásos eljárás második részében versenyújranyitás/
írásbeli konzultáció során a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza. A versenyújranyitás és az
írásbeli konzultáció kizárólag az eljárás első része szerinti Ár értékelési szempont vonatkozásában történik.
(1. értékelési részszempontok). Részletek a közbeszerzés dokumentumban.
A keretmegállapodásos eljárás második részében, amennyiben versenyújranyitásra/írásbeli konzultációra
kerül sor, AT csak az eljárás első részében megadott ajánlattal egyező, vagy annál az AK számára
kedvezőbb ajánlatot tehet.
AT nem köteles ajánlatot tenni, amennyiben a versenyújranyitás/írásbeli konzultáció alapján megkötendő
egyedi szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt járművek száma és az általa a KM alapján ugyanezen
időben működtetett járművek száma a műszaki leírásban szereplő várható összes igénybe venni kívánt
jármű mennyiségét meghaladná.
4. Amennyiben a versenyújranyitás/írásbeli konzultáció feltételei nem állnak fenn, AK a közvetlen
megrendelést alkalmazza. AK a keretmegállapodásos eljárás második része keretében attól az ATtől
rendeli meg az adott megrendelés tárgyát képező szolgáltatást, amely AT az eljárás 1. részében
megajánlott ajánlati árai alapján az adott megrendelés tárgyát képező szolgáltatást a legalacsonyabb
áron teljesíti. Részletek a KD-ban. AT nem köteles vállalni azt a közvetlen megrendelést, amely alapján
az AK által igénybe venni kívánt járművek száma és az AT által a jelen KM alapján ugyanezen időben
működtetett járművek száma a Műszaki Leírásban szereplő várható összes igénybe venni kívánt
jármű mennyiségét meghaladná. Amennyiben a Vállalkozó a közvetlen megrendelés teljesítését a
keretmegállapodásos eljárás első szakaszában megajánlott ajánlati áron megtagadja, nem vállalja, vagy
felszólítás ellenére sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában a
soron következő, adott gépjárműre kategóriára vonatkozó legalacsonyabb árat megjelenítő vállalkozótól a
szolgáltatást közvetlenül megrendelni.
5. A közvetlen megrendelések / versenyújranyitások/írásbeli konzultációk során a KM-ben részes ATknek a
Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező Műszaki leírásban foglalt feladatok vonatkozásában áll
fent az ajánlattételi kötelezettsége AK tényleges beszerzési igényének megfelelően.
6. AK a KM megkötésével nem vállal kötelezettséget sem a Műszaki leírásban foglalt feladatok
megrendelésére, sem az adott részben meghatározott keretösszeg lehívására, megrendelési/lehívási
kötelezettséget kizárólag az eljárás második, közvetlen megrendeléssel/versenyújranyitással/írásbeli
konzultációval induló részének eredményeként megkötendő egyedi szerződések keletkeztetnek.
A közvetlen megrendelés/versenyújranyitás/írásbeli konzultáció során a felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra, hogy AK az adott közvetlen megrendelés/
versenyújranyitás/írásbeli konzultáció eredményeként megkötendő egyedi szerződés keretében a Műszaki
leírásból pontosan mely szolgáltatást és milyen mennyiségben kívánja beszerezni.
7. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a
KD-ban adja meg.
8. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő
eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
rendelkezései alkalmazandóak.
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9. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas.
10. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján
- az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben AK csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbbnek tekinthető AT-k (a jelen felhívásban részenként meghatározott keretszám erejéig) és
adott esetben a keretszámot meghaladó egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
11. AT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az AT 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.)
12. AK a Korm.rend. 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az
alkalmassági feltétel és igazolás a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
13. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással
AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb
hiánypótlást elrendelni.
Folytatás: 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: Kbt. 148. § alapján.
VI.3) pont folyt.:
14. AK az eljárás első részében a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempontokat alkalmazza minden rész tekintetében. Az ajánlatok értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa minden rész vonatkozásában: 0 és 10 pont. AK minden rész tekintetében
a fordított arányosítás módszerével állapítja meg a részszempontok szerinti pontszámokat az 1. számú
Ár értékelési résszempont tekintetében, a 2. Minőségi értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1)
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bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás módszerével állapítja meg a
pontszámokat. A módszer részletes leírását a KD tartalmazza.
15. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Dezső Balázs (Lajstromszám:
01186).
16. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
17. IV.2.6) pontban AK 1 hónap alatt 30 napot ért.
18. AK minden rész esetében a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy AT, közös AT és a
teljesítésben résztvevő kapacitást nyújtó szervezet és/vagy alvállalkozó a KM megkötésének időpontjától
rendelkezzen autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre vonatkozó közúti
személyszállítási engedéllyel. A jelen pontban előírt engedélyeket a KM megkötésének időpontjáig
AK részére be kell mutatni. AT a szerződés teljesítése során az engedélyek kapcsán bekövetkező
változást köteles bejelenteni. AK jelen pontban meghatározott engedélyek ellenőrzésére a szerződés
teljes időtartama alatt jogosult. AT az ajánlata részeként – EKR űrlapon benyújtott nyilatkozatban –
köteles vállalni, hogy nyertessége esetén a jelen pontban meghatározott engedélyeket legkésőbb
a KM megkötésének napjáig AK részére bemutatja. Az engedélyek bemutatásának elmaradását AK
az AT szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti. Jelen pontban rögzített engedélyekkel annak a
szolgáltatónak kell rendelkeznie, aki az engedélyköteles szolgáltatást végzi attól függetlenül, hogy AT,
közös AT és a teljesítésben résztvevő kapacitást nyújtó szervezet és/vagy alvállalkozó minőségében vesz
részt a teljesítésben.
19. AK minden rész esetében a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy AT legkésőbb a KM
megkötésének időpontjától rendelkezzen az – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással nem rendezhető
– utasoknak, vagy harmadik személynek okozott károk fedezetére minimálisan 10 M Ft/kár és 30 M Ft/
év kártérítési limitű tevékenységi felelősségbiztosítással, melyet legkésőbb a KM aláírásának a napján a
KM megkötésének időpontjában érvényes fedezet és díjfizetési igazolás benyújtásával köteles igazolni
és a felelősségbiztosítást a KM teljes hatálya alatt fenntartani. AT az ajánlata részeként - EKR-űrlapon
benyújtott nyilatkozatban - köteles vállalni, hogy legkésőbb a KM megkötésének napjától rendelkezni
fog a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott felelősségbiztosítással. AK kérésére a fedezet
igazolást a teljesítés során bármikor köteles bemutatni. A felelősségbiztosítást igazoló dokumentumok
bemutatásának elmaradását AK az AT szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti. Több rész
nyertessége esetén az előírt kártértérítési limitösszegek nem adódnak össze. A Kbt. 35. § (7) bekezdése
alapján „a közös ATk a szerződés teljesítéséért az AK felé egyetemlegesen felelnek”, vagyis az AK a közös
ATk felelősségbiztosításával kapcsolatban azt vizsgálja, hogy az bármelyik közös AT (vagy alvállalkozójuk)
által okozott kár esetén meg fog-e felelni a fenti feltételeknek, vagyis, hogy rendelkeznek a jelen pont
szerinti tevékenységi felelősségbiztosítással. Közös ATk minimálisnál alacsonyabb kártérítési limitű
tevékenységi felelősségbiztosításai csak abban az esetben adódnak össze, ha azokban egyértelműen
rögzítésre kerül, hogy az fedezetet nyújt a másik közös AT által okozott kár esetében is.
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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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MVM Démász Áramhálózati Kft. (12981/2022)
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: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deákné Déló-Nagy Ágnes
Telefon: +36 302440906
E-mail: deakne.agnes@mvm.hu
Fax: +36 62565800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mvmhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mvmhalozat.hu/aram
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: Szigetelt és csupasz szabadvezetékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000816252021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

31321200-4
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére szigetelt és csupasz szabadvezetékek beszerzése adásvételi
keretszerződés keretében az alábbiak szerint:
Az egyes részek tárgya:
1. rész: Egyerű szigetelt vezetékek (NFA2XRM),
2. rész: Többerű, kötegelt, szigetelt vezetékek (NFA2XRM),
3. rész: Szigetelt, egyerű, flexibilis vezetékek (H07V2-K),
4. rész: Burkolt vezetékek (BSZV),
5. rész: Ötvözött-alumínium sodronyok (AASC).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 11041497 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyerű szigetelt vezetékek (NFA2XRM)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31310000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Démász Áramhálózati Kft. – Központi raktár: 6728
Szeged, Napos út 12., valamint az MVM Démász Áramhálózati Kft. alábbi telephelyei: Szeged, Nagykőrös,
Kecskemét, Békéscsaba, Baja, Kiskunhalas
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi keretszerződés keretében egyerű szigetelt vezetékek
(NFA2XRM) beszerzése az alábbiak szerint:
Keretmennyiség (36 hónapra): 64 300 fm (alapmennyiség) + 30 % mennyiségi eltéréssel, az alábbi bontásban:
Ajánlatkérőnek a keretmennyiség alapmennyiségre vetített részére keletkezik lehívási kötelezettsége, a
keretmennyiség opciós részére nem.
Beszerzés alapmennyisége:
1. termék: 34 600 fm NFA2XRM 1x16 mm2 egyerű szigetelt vezeték,
2. termék: 29 700 fm NFA2XRM 1x25 mm2 egyerű szigetelt vezeték.
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Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le a +30% mennyiségi eltérést, amennyiben a termék tekintetében
lehívásra kerülő alapmennyiség már teljes mértékben megrendelésre került. Ajánlatkérő nem köteles a +30%
mennyiségi eltérésből történő lehívásra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás és adatlap, valamint a kapcsolódó
mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő:
a.) A vevői készletre: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT részére, azt követően az AK
által elkészített (nullértékű) beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását követő munkanaptól
számított maximum 10 munkanap.
b) A vevői készleten kívüli megrendelés: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT
részére, azt követően az AK által elkészített beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását
követő munkanaptól számított maximum 10 munkanap.
Opció esetén: megrendelt opciós mennyiség teljesítésére a vonatkozó egyedi megrendelés kézhezvételétől
számított maximum 10 munkanap.
II.2.1)
Elnevezés: Többerű, kötegelt, szigetelt vezetékek (NFA2XRM),
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31310000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Démász Áramhálózati Kft. – Központi raktár: 6728
Szeged, Napos út 12.. valamint az MVM Démász Áramhálózati Kft. alábbi telephelyei: Szeged, Nagykőrös,
Kecskemét, Békéscsaba, Baja, Kiskunhalas
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi keretszerződés keretében többerű, kötegelt szigetelt
vezetékek (NFA2XRM) beszerzése az alábbiak szerint:
Keretmennyiség (36 hónapra): 1 743 900 fm (alapmennyiség) + 30 % mennyiségi eltéréssel, az alábbi bontásban:
Ajánlatkérőnek a keretmennyiség alapmennyiségre vetített részére keletkezik lehívási kötelezettsége, a
keretmennyiség opciós részére nem.
Beszerzés alapmennyisége:
1. termék: 159 100 fm NFA2XRM 2x16 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték,
2. termék: 304 600 fm NFA2XRM 2x25 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték,
3. termék: 161 700 fm NFA2XRM 4x16 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték,
4. termék: 237 800 fm NFA2XRM 4x25 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték,
5. termék: 125 100 fm NFA2XRM 4x50 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték,
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6. termék: 322 200 fm NFA2XRM 4x95 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték,
7. termék: 80 500 fm NFA2XRM 4x50 + 1x25 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték,
8. termék: 352 900 fm NFA2XRM 4x95 + 1x25 mm2 többerű, kötegelt szigetelt vezeték.
Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le a +30% mennyiségi eltérést, amennyiben a termék tekintetében
lehívásra kerülő alapmennyiség már teljes mértékben megrendelésre került. Ajánlatkérő nem köteles a +30%
mennyiségi eltérésből történő lehívásra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás és adatlap, valamint a kapcsolódó
mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő:
a.) A vevői készletre: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT részére, azt követően az AK
által elkészített (nullértékű) beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását követő munkanaptól
számított maximum 10 munkanap.
b) A vevői készleten kívüli megrendelés: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT
részére, azt követően az AK által elkészített beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását
követő munkanaptól számított maximum 10 munkanap.
Opció esetén: megrendelt opciós mennyiség teljesítésére a vonatkozó egyedi megrendelés kézhezvételétől
számított maximum 10 munkanap.
II.2.1)
Elnevezés: Szigetelt, egyerű, flexibilis vezetékek (H07V2-K)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31310000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Démász Áramhálózati Kft. – Központi raktár: 6728
Szeged, Napos út 12., valamint az MVM Démász Áramhálózati Kft. alábbi telephelyei: Szeged, Nagykőrös,
Kecskemét, Békéscsaba, Baja, Kiskunhalas
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi keretszerződés keretében szigetelt, egyerű, flexibilis
vezetékek (H07V2-K) beszerzése az alábbiak szerint:
Keretmennyiség (36 hónapra): 35 200 fm (alapmennyiség) + 30 % mennyiségi eltéréssel, az alábbi bontásban:
Ajánlatkérőnek a keretmennyiség alapmennyiségre vetített részére keletkezik lehívási kötelezettsége, a
keretmennyiség opciós részére nem.
Beszerzés alapmennyisége:
1. termék: 13 500 fm CU H07V2-K 1x120 mm2 szigetelt, egyerű, flexibilis vezeték,
2. termék: 11 400 fm CU H07V2-K 1x240 mm2 szigetelt, egyerű, flexibilis vezeték,
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3. termék: 10 300 fm CU H07V2-K 1x300 mm2 szigetelt, egyerű, flexibilis vezeték.
Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le a +30% mennyiségi eltérést, amennyiben a termék tekintetében
lehívásra kerülő alapmennyiség már teljes mértékben megrendelésre került. Ajánlatkérő nem köteles a +30%
mennyiségi eltérésből történő lehívásra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás és adatlap, valamint a kapcsolódó
mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő:
a.) A vevői készletre: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT részére, azt követően az AK
által elkészített (nullértékű) beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását követő munkanaptól
számított maximum 10 munkanap.
b) A vevői készleten kívüli megrendelés: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT
részére, azt követően az AK által elkészített beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását
követő munkanaptól számított maximum 10 munkanap.
Opció esetén: megrendelt opciós mennyiség teljesítésére a vonatkozó egyedi megrendelés kézhezvételétől
számított maximum 10 munkanap.
II.2.1)
Elnevezés: Burkolt vezetékek (BSZV)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31310000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Démász Áramhálózati Kft. – Központi raktár: 6728
Szeged, Napos út 12., valamint az MVM Démász Áramhálózati Kft. alábbi telephelyei: Szeged, Nagykőrös,
Kecskemét, Békéscsaba, Baja, Kiskunhalas
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi keretszerződés keretében burkolt vezetékek (BSZV)
beszerzése az alábbiak szerint:
Keretmennyiség (36 hónapra): 122 600 fm (alapmennyiség) + 30 % mennyiségi eltéréssel, az alábbi bontásban:
Ajánlatkérőnek a keretmennyiség alapmennyiségre vetített részére keletkezik lehívási kötelezettsége, a
keretmennyiség opciós részére nem.
Beszerzés alapmennyisége:
1. termék: 72 400 fm BSZV 1x50 mm2 burkolt vezeték,
2. termék: 50 200 fm BSZV 1x95 mm2 burkolt vezeték.
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Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le a +30% mennyiségi eltérést, amennyiben a termék tekintetében
lehívásra kerülő alapmennyiség már teljes mértékben megrendelésre került. Ajánlatkérő nem köteles a +30%
mennyiségi eltérésből történő lehívásra
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás és adatlap, valamint a kapcsolódó
mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő:
a.) A vevői készletre: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT részére, azt követően az AK
által elkészített (nullértékű) beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását követő munkanaptól
számított maximum 10 munkanap.
b) A vevői készleten kívüli megrendelés: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT
részére, azt követően az AK által elkészített beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását
követő munkanaptól számított maximum 10 munkanap.
Opció esetén: megrendelt opciós mennyiség teljesítésére a vonatkozó egyedi megrendelés kézhezvételétől
számított maximum 10 munkanap.
II.2.1)
Elnevezés: Ötvözött-alumínium sodronyok (AASC).
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31310000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Démász Áramhálózati Kft. – Központi raktár: 6728
Szeged, Napos út 12., valamint az MVM Démász Áramhálózati Kft. alábbi telephelyei: Szeged, Nagykőrös,
Kecskemét, Békéscsaba, Baja, Kiskunhalas
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi keretszerződés keretében ötvözött alumínium sodronyok
(AASC) beszerzése az alábbiak szerint:
Keretmennyiség (36 hónapra): 376 700 kg (alapmennyiség) + 30 % mennyiségi eltéréssel, az alábbi bontásban:
Ajánlatkérőnek a keretmennyiség alapmennyiségre vetített részére keletkezik lehívási kötelezettsége, a
keretmennyiség opciós részére nem.
Beszerzés alapmennyisége:
1. termék: 4 600 kg AASC 25 mm2 vezetéksodrony,
2. termék: 600 kg AASC 35 mm2 vezetéksodrony,
3. termék: 221 500 kg AASC 50 mm2 vezetéksodrony,
4. termék: 145 300 kg AASC 95 mm2 vezetéksodrony,
5. termék: 4 700 kg AASC 120 mm2 vezetéksodrony.
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Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le a +30% mennyiségi eltérést, amennyiben a termék tekintetében
lehívásra kerülő alapmennyiség már teljes mértékben megrendelésre került. Ajánlatkérő nem köteles a +30%
mennyiségi eltérésből történő lehívásra
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás és adatlap, valamint a kapcsolódó
mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő:
a.) A vevői készletre: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT részére, azt követően az AK
által elkészített (nullértékű) beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását követő munkanaptól
számított maximum 10 munkanap.
b) A vevői készleten kívüli megrendelés: Az első megrendelés tekintetében AK 30 naptári napot biztosít AT
részére, azt követően az AK által elkészített beszerzési megrendelés e-mail-ben AT-nek történő továbbítását
követő munkanaptól számított maximum 10 munkanap.
Opció esetén: megrendelt opciós mennyiség teljesítésére a vonatkozó egyedi megrendelés kézhezvételétől
számított maximum 10 munkanap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 137 - 365650
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
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előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egyerű szigetelt vezetékek (NFA2XRM)
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10577563206
Postai cím: Kollégiumi Út 13-15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tender@feszultseg.hu
Telefon: +36 307577996
Internetcím(ek): (URL) www.feszultseg.hu
Fax: +36 62889196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43900
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Többerű, kötegelt, szigetelt vezetékek (NFA2XRM),
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:
2022/06/17 (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: Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 10577563206
Postai cím: Kollégiumi Út 13-15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tender@feszultseg.hu
Telefon: +36 307577996
Internetcím(ek): (URL) www.feszultseg.hu
Fax: +36 62889196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7469597
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Szigetelt, egyerű, flexibilis vezetékek (H07V2-K)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10577563206
Postai cím: Kollégiumi Út 13-15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tender@feszultseg.hu
Telefon: +36 307577996
Internetcím(ek): (URL) www.feszultseg.hu
Fax: +36 62889196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1048000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Burkolt vezetékek (BSZV)
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:
2022/06/17 (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: Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10577563206
Postai cím: Kollégiumi Út 13-15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tender@feszultseg.hu
Telefon: +36 307577996
Internetcím(ek): (URL) www.feszultseg.hu
Fax: +36 62889196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
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: 270000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Ötvözött-alumínium sodronyok (AASC).
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:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

300

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10577563206
Postai cím: Kollégiumi Út 13-15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tender@feszultseg.hu
Telefon: +36 307577996
Internetcím(ek): (URL) www.feszultseg.hu
Fax: +36 62889196
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2210000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész - Egyerű szigetelt vezetékek (NFA2XRM)
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
- Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
1106 Budapest Jászberényi út 90.
Adószám:10813267-2-42
- PARTNER CABLE ZRT.
Székhelye: 2120 Dunakeszi Bagoly utca 12.
Adószám: 11736903-2-13
2. rész - Többerű, kötegelt, szigetelt vezetékek (NFA2XRM),
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám:10577563-2-06
- Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
1106 Budapest Jászberényi út 90.
Adószám:10813267-2-42
3. rész - Szigetelt, egyerű, flexibilis vezetékek (H07V2-K)
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
4. rész - Burkolt vezetékek (BSZV)
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
- Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
1106 Budapest Jászberényi út 90.
Adószám:10813267-2-42
5. rész - Ötvözött-alumínium sodronyok (AASC).
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
LAXPO-SPED Kereskedelmi és Közlekedési Szolgáltató Kft.
1117 Budapest Galambóc utca 26.
Adószám: 10583582-2-43
- Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
1106 Budapest Jászberényi út 90.
Adószám:10813267-2-42
Nyertes Ajánlattevő:
1. rész - Egyerű szigetelt vezetékek (NFA2XRM)
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
2. rész - Többerű, kötegelt, szigetelt vezetékek (NFA2XRM),
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám:10577563-2-06
3. rész - Szigetelt, egyerű, flexibilis vezetékek (H07V2-K)
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- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
4. rész - Burkolt vezetékek (BSZV)
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
5. rész - Ötvözött-alumínium sodronyok (AASC).
- Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.
6728 Szeged Kollégiumi út 13-15.
Adószám: 10577563-2-06
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.§-ában
rögzítetteknek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Aquaticum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság (13226/2022)
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: Aquaticum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11152266209
Postai cím: Nagyerdei Park 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás Zoltán
Telefon: +36 52514175
E-mail: jonas@aquaticum.hu
Fax: +36 52346883
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aquaticum.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aquaticum.hu/hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hotel Infinity építése I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000431262022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, az Aquaticum Debrecen Kft. részére a Hotel Infinity építésének I. ütemére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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 - 010677 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 105 - 292485
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosításra Ajánlatkérőhöz érkezett kiegészítő tájékoztatás kérések kapcsán kerül sor, melynek
keretében az ajánlattételi határidőn kívül módosul és kiegészül a műszaki dokumentáció és az árazatlan
költségvetés.
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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Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő (13199/2022)
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: 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): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Idegsebészeti implantátumok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000380812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33183100-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Idegsebészeti implantátumok beszerzése konszignációs raktár kihelyezésével
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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 - 005842 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 076 - 206941
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/14 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/12 (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:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítás eredményeként változik a Közbeszerzési Dokumentáció is. A közbeszerzési dokumentumok
módosításait ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR rendszerben
közvetlenül elérhetővé teszi.
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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Pécsi Tudományegyetem (13230/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@stratilex.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tudományos és innovációs park kialakítása I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000372002022
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:
Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos
és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra
tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.
Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen – I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8.
szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
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Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 12085 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 114 - 320027
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A beruházás a projekt szempontjából egy egységet alkot, az elvégzendő tevékenység a műszakigazdasági észszerűség szempontjait figyelembe véve nem bontható részekre, részajánlat tétele ennek
megfelelően nem biztosított. A lebonyolítás szempontjából az Ajánlatkérő a kivitelezés egy kézben
történő megtartását tartja szükségesnek. A munkaterület egységére tekintettel a különböző kivitelezők
bevonása az ütemezett előrehaladást gátolná. A használható felvonulási terület mindkét érintett épület
esetén azonos, mivel a két épület egy helyrajzi számon helyezkedik el, így két (vagy több) kivitelező egy
adott időben történő felvonulása és területhasználata nem lenne biztosított, az a munkák előrehaladását
valamint a munkavégzés szabályosságát veszélyeztetné. A kivitelezési munkák részekre bontása ebből
kifolyólag szükségszerűen magával vonná az elvégzendő kivitelezési tevékenységek időbeli megbontását
is, ami a mögöttes projekt előírt határidőben történő teljesítését veszélyeztetné.
Továbbá a két épület önálló kubatúraként jelenik meg, de mégis egy műszaki egységet alkot, egymással
szimbiózisban van a helyiségeket ellátó épületgépészeti, épületvillamos és informatikai rendszerek
vonatkozásában:
• az „A” épületben kerül kialakításra a 0,4 kV-os erősáramú hálózat központja és innen van kábelezve a „B”
épület
• az „A” épület hőközpontja szolgálja ki a „B” épület fűtési rendszerét
• a „B” épület tetején lévő folyadékhűtős központi klímaberendezés látja el az „A” épület hűtő
berendezéseit
• az „A” épület optikai gerinchálózata látja el a „B” épület IT központját
• a telephelyen lévő meglévő közmű hálózatokra történő rácsatlakozásokat nem lehet épületenként
különállóan kezelni.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.
4. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
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5. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R. vagy azzal
egyenértékű), melynek mértéke legalább 80.000.000 HUF/káresemény és legalább 500.000.000 HUF/év
(szerződéskötési feltétel).
6. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Fekete Júlia (01088) és dr. Rudolf Róbert
Márton (01049).
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. §
(2) bekezdése szerint. 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.
8. Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért ajánlatkérő.
9. 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 alvállalkozókat.
10. Irányadó jog a magyar.
11. Irányadó idő: közép-európai helyi idő, melyet az egyes eljárási cselekmények (pl. ajánlat, hiánypótlás
stb. benyújtása) elvégzésével kapcsolatban az EKR szerver idő szerint vizsgál az Ajánlatkérő.
12. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
13. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § alapján a szerződés teljesítése során a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
Helyesen:
1. A beruházás a projekt szempontjából egy egységet alkot, az elvégzendő tevékenység a műszakigazdasági észszerűség szempontjait figyelembe véve nem bontható részekre, részajánlat tétele ennek
megfelelően nem biztosított. A lebonyolítás szempontjából az Ajánlatkérő a kivitelezés egy kézben
történő megtartását tartja szükségesnek. A munkaterület egységére tekintettel a különböző kivitelezők
bevonása az ütemezett előrehaladást gátolná. A használható felvonulási terület mindkét érintett épület
esetén azonos, mivel a két épület egy helyrajzi számon helyezkedik el, így két (vagy több) kivitelező egy
adott időben történő felvonulása és területhasználata nem lenne biztosított, az a munkák előrehaladását
valamint a munkavégzés szabályosságát veszélyeztetné. A kivitelezési munkák részekre bontása ebből
kifolyólag szükségszerűen magával vonná az elvégzendő kivitelezési tevékenységek időbeli megbontását
is, ami a mögöttes projekt előírt határidőben történő teljesítését veszélyeztetné.
Továbbá a két épület önálló kubatúraként jelenik meg, de mégis egy műszaki egységet alkot, egymással
szimbiózisban van a helyiségeket ellátó épületgépészeti, épületvillamos és informatikai rendszerek
vonatkozásában:
• az „A” épületben kerül kialakításra a 0,4 kV-os erősáramú hálózat központja és innen van kábelezve a „B”
épület
• az „A” épület hőközpontja szolgálja ki a „B” épület fűtési rendszerét
• a „B” épület tetején lévő folyadékhűtős központi klímaberendezés látja el az „A” épület hűtő
berendezéseit
• az „A” épület optikai gerinchálózata látja el a „B” épület IT központját
• a telephelyen lévő meglévő közmű hálózatokra történő rácsatlakozásokat nem lehet épületenként
különállóan kezelni.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.
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4. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
5. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R. vagy azzal
egyenértékű), melynek mértéke legalább 80.000.000 HUF/káresemény és legalább 500.000.000 HUF/év
(szerződéskötési feltétel).
6. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Fekete Júlia (01088) és dr. Rudolf Róbert
Márton (01049).
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. §
(2) bekezdése szerint. 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.
8. Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért ajánlatkérő.
9. 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 alvállalkozókat.
10. Irányadó jog a magyar.
11. Irányadó idő: közép-európai helyi idő, melyet az egyes eljárási cselekmények (pl. ajánlat, hiánypótlás
stb. benyújtása) elvégzésével kapcsolatban az EKR szerver idő szerint vizsgál az Ajánlatkérő.
12. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
13. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § alapján a szerződés teljesítése során a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
14. Ajánlatkérő az eljárásban a helyszín megtekintésének lehetőségét biztosítja. A helyszíni bejárás ideje
és helye ennek megfelelően: a bejárás 2022.07.04-én 10:00 órás kezdettel indul, találkozás a beruházás
helyszínén, a 7624 Pécs, Nyár u. 8. cím alatt a porta épületénél.
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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/21 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Felhívásban módosul: ajánlattételi határidő és bontás időpontja, valamint kiegészítésre kerül a helyszíni
bejárás lehetőségének biztosításával.
A közbeszerzési dokumentumok benyújtandó iratok jegyzéke közé, vagyis az eredeti közbeszerzési
dokumentumokkal megegyező helyre feltöltésre került a 2022.06.22. napi tájékoztatásra tekintettel
pontosított árazatlan költségvetések "_220622" megkülönböztető toldattal.
Fentieken túl az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítására jelen korrigendum feladásával
párhuzamosan nem kerül sor.
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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Semmelweis Egyetem (13124/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Speciális klímaberendezések karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000184852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50700000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetem klinikáin és egyéb épületeiben üzemeltetett speciális klímaberendezések (klíma-,
légtechnikai- és hűtőberendezések) karbantartási, javítási és felújítási munkáinak elvégzése 24 hónap
időtartamban. Ajánlatkérő 1 alkalommal további 6 hónapra meghosszabbíthatja a szerződést.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az eljárás öt részből áll:
1. rész: A Belső Klinikai Tömb épületeiben üzemelő speciális klímaberendezések karbantartása, javítása és
felújítása;
2. rész: A Külső Klinikai Tömb épületeiben üzemelő speciális klímaberendezések karbantartása, javítása és
felújítása;
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3. rész: A Nagyváradtéri Elméleti Tömb és Corvin-negyedi Klinikai Tömb épületeiben üzemelő speciális
klímaberendezések karbantartása, javítása és felújítása;
4. rész: A Belvárosi épületekben üzemelő speciális klímaberendezések karbantartása, javítása és felújítása;
5. rész: A Szent Rókus Klinikai Tömb épületeiben üzemelő speciális klímaberendezések karbantartása, javítása és
felújítása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma 3 db, és a
kiválasztás az alábbiak szerint történik:
- Amennyiben egy részben csak egy érvényes ajánlattevő van, aki a többi részben több érvényes ajánlat közül a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, akkor azokban a részben kerül nyertesként kihirdetésre, amelyben egyedüli
érvényes ajánlattevő, valamint a nagyobb darabszámú további két részben, míg a másik részekben a következő
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevők kerülnek nyertesként kihirdetésre.
- Amennyiben két részben csak ugyanaz az egy érvényes ajánlattevő van, aki a többi részben több érvényes
ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, akkor azokban a részben kerül nyertesként kihirdetésre,
amelyben egyedüli érvényes ajánlattevő, valamint a nagyobb darabszámú további egy részben, míg a másik
részekben a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevők kerülnek nyertesként kihirdetésre.
- Amennyiben három részben csak ugyanaz az egy érvényes ajánlattevő van, aki a többi részben több érvényes
ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, akkor abban a részben kerül nyertesként kihirdetésre,
amelyben egyedüli érvényes ajánlattevő, míg a másik részekben a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
ajánlattevők kerülnek nyertesként kihirdetésre.
- Amennyiben minden részben ugyanaz az ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő, akkor a nagyobb
darabszámú három rész a preferált.
-Amennyiben minden részben ugyanaz az ajánlattevő nyújtotta be több érvényes ajánlat közül a legkedvezőbb
ajánlatot, akkor abban a három részben kerül nyertesként kihirdetésre, amelyekben magasabb a nettó ajánlati
összára, míg a másik részekben a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevők kerülnek nyertesként
kihirdetésre.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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 - 010042 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 099 - 274419
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 56. § (2) bekezdésben előírt határidőben teljesíteni
annak ellenére, hogy gazdasági szereplők időben benyújtották a kéréseket, így a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)
pontja értelmében ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági
szereplőt a hirdetmény módosításának szándékáról és a hirdetmény feladásáról. A módosító hirdetmény
megjelenéséig Ajánlatkérő intézkedéseket nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat nem kér be a gazdasági
szereplőktől.
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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Szegedi Tudományegyetem (13240/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronmikroszkóp kutató rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000469852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38511000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Interdiszciplináris elektronmikroszkóp kutató rendszer beszerzése adásvételi szerződés keretében a Szegedi
Tudományegyetem Interdiszciplináris Elektronmikroszkópiás Oktató- és Kutatóközpontja részére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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 - 10781 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 103 - 288388
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/25 (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: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (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: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Vasas Sport Club (13326/2022)
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: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: 19806574241
Postai cím: Fáy Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erhartné Szakonyi Tekla
Telefon: +36 709386573
E-mail: t.szakonyi@vasassc.hu
Fax: +36 12200303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasassc.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VASAS VÁROS generáltervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000429672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő feladata a „VASAS VÁROS” sportközpont fejlesztés, 1139 Budapest, Fáy u. 58. alatti ingatlanon
(Fáy u-Béke u. sarok, Bajnokok sétánya által határolt terület) alábbi épületek generáltervezése
I/a. ütem
• Küzdősport és Birkózó centrum, Fitnesz és rehabilitációs központtal
• Sportkollégium és Sportszálló
• Irodaház és Vasas étterem
• Mélygarázs: Sportolók parkja alatti parkolószinttel együtt
• Ingatlan Előközművesítése
I/b. ütem
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• Kézilabda sport- és rendezvénycsarnok
• Üzemeltetési központ
II. ütem
• Multifunkcionális Sportaréna
• Mélygarázs
• Sportolók parkja
• Vasas Park
III. ütem
• Faragó Tamás Vízilabda- és Úszóközpont
• Mélygarázs
Az összes ütemre egységesen előkészítő munkarészek, Építészeti Vázlatterv, Településképi véleményezési
tervdokumentáció, Építési Engedélyezési tervdokumentáció készítése, és az I.a. és I.b. ütemben megjelölt
építményekre Építési Kivitelezési tervdokumentáció készítése az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában részletezettek
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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 - 6767 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 093 - 255402
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (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
Fő tárgy:
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék
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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: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (13160/2022)
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: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752112251
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Állampuszta
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6327
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13018212
E-mail: BVOP-KPF@bv.gov.hu
Fax: +36 13018212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/hu/intezetek/allampuszta
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyagok beszerzése APTA
Hivatkozási szám: EKR000671422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15890000-3

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15550000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 6327 Állampuszta, Fő utca 1.,
6320 Solt Nagymajor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

326

Tej és tejtermékek beszerzése nettó 53.933.800,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 26 tétel. A
tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 419 500 mennyiségi egység.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján, a
teljesítési igazolások és a szállítólevelek alapján hetente történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal kimerítési kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság, a megrendelés teljesítése: a megrendelések leadásának megfelelően, folyamatosan (hetente)
történik az egyedi megrendelőben meghatározottak szerint.
A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Amennyiben a szerződéses időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül,
a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a keretösszeg kimerülésére nem
kerül sor, Ajánlatkérő a szerződés hatályát - nyertes ajánlattevő erre vonatkozó egyetértése mellett - legfeljebb 6
hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
A leszállított termékeknek az átvétel időpontjában rendelkezniük kell a gyártó által meghatározott minőségmegőrzési, felhasználhatósági, illetve fogyaszthatósági idő legalább 80%-ával.
(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: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (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 247 - 653055
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30503-18/1404-24/2021. gazd. Rész száma: 5 Elnevezés: Tej és tejtermékek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11024879203
Postai cím: Molnártelep X. körzet 88/b
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: info@busakft.hu
Telefon: +36 76461180
Internetcím(ek): (URL) www.busakft.hu
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Fax: +36 76561145
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: 53933800 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. május 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § (3) szerint a
jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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):

15890000-3
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15550000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 6327 Állampuszta, Fő utca 1.,
6320 Solt Nagymajor
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej és tejtermékek beszerzése nettó 53.933.800,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 26 tétel. A
tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 419 500 mennyiségi egység.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján, a
teljesítési igazolások és a szállítólevelek alapján hetente történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal kimerítési kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság, a megrendelés teljesítése: a megrendelések leadásának megfelelően, folyamatosan (hetente)
történik az egyedi megrendelőben meghatározottak szerint.
A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Amennyiben a szerződéses időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül,
a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a keretösszeg kimerülésére nem
kerül sor, Ajánlatkérő a szerződés hatályát - nyertes ajánlattevő erre vonatkozó egyetértése mellett - legfeljebb 6
hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
A leszállított termékeknek az átvétel időpontjában rendelkezniük kell a gyártó által meghatározott minőségmegőrzési, felhasználhatósági, illetve fogyaszthatósági idő legalább 80%-ával.
(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: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (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: 54525354
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11024879203
Postai cím: Molnártelep X. körzet 88/b
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: info@busakft.hu
Telefon: +36 76461180
Internetcím(ek): (URL) www.busakft.hu
Fax: +36 76561145
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):
Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződésben meghatározott egységárakat megemelik.
Az egységárak emelkedése okán, a tervezett mennyiség beszerzése érdekében a keretszerződés
keretösszege is megemelésre kerül.
Felek rögzítik, hogy a világgazdasági szinten megjelenő árváltozások a háborúval, mint a Felek ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülménnyel állnak összefüggésben,
melynek jövőbeni hatása még nem ismert, ezért Felek a Keretszerződésben foglalt egységárakat jelen
módosítás aláírását követően 3 havonta felülvizsgálják. Amennyiben a világpiaci helyzet alapján az árak
csökkenésére kerül sor, Eladó a Keretszerződésben meghatározott egységárakat ennek megfelelően
csökkenti. Az egységárak csökkentését Felek a Keretszerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
módosulásnak tekintik. Az árcsökkentést követő egységárak listáját Felek írásban rögzítik, és a módosulás
időpontjáig a Keretszerződéshez csatolják.
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 Keretszerződést a Kbt. 141.§ (2) bekezdés alapján módosítják, melyben
foglalt feltételek fennállását az alábbiak szerint foglalják össze:
a) A Szerződés ellenértékének növekedése a szerződésmódosítás folytán nem haladja meg a Szerződés
értékének 10%-át figyelemmel arra, hogy a Szerződés ÁFA nélkül számított értéke: 53 933 800,- Ft, míg a
szerződésmódosítást követően a Szerződés ÁFA nélkül számított ellenértéke: 54 525 354,- Ft, amelyből
adódóan az értékkülönbözet nettó 591 554,- Ft. Fentiek szerint számszakilag igazolható, hogy a fenti
értékkülönbözet nem haladja meg a Szerződés értékének 10 %-át (5 393 380,- Ft), amely érték így a Kbt.
141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti követelménynek megfelel.
b) A szerződésmódosítást követően Eladó a Szerződésben szereplő, Eladó által szállítani vállalt termékeket
szállít a továbbiakban is, ezért a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik a
Szerződés tárgyához és a Szerződés eredeti rendeltetési céljával összhangban áll.
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: 53933800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 54525354 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12419/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: 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
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mozgólépcső alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000327242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42419530-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KONE típusú mozgólépcsőhöz alkatrészek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42419530-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: a BKV Zrt. alábbi fogadóraktára:
M270 raktára (1103 Budapest, Kőér utca 2/D.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
KONE típusú mozgólépcsőhöz alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
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Teljes mennyiség (tervezetten): 2.578 db, 96 fm/48 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a részletes műszaki követelményeket az Ártáblázat vonatkozó
munkalapja tartalmazza.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján 48 hónapra kerültek meghatározásra,
ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az
általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a keretszerződés keretében
beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében
kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkatrészeket a megadott típus, illetve gyári azonosító alapján kell leszállítani. Ajánlattevőnek az Ártáblázatban
meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát. A szállítandó termékeknek az
MSZ EN 115-1:2018 szabványnak kell megfelelniük.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az egységárak táblázat mellékletben nem szereplő, de azokkal
azonos, vagy ahhoz kapcsolódó termékkörbe tartozó tételek szállítását is megrendelje a keretösszeg növelése
illetve a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a keretszerződés módosítása nélkül az erre
vonatkozó árajánlat Ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.
(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 157 - 384263
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-381/19 Rész száma: 2 Elnevezés: KONE típusú mozgólépcsőhöz alkatrészek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/08/06 (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: Metrószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63054486
Postai cím: Török Flóris Utca 17
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: MSZERVIZ@T-ONLINE.HU
Telefon: +36 309429591
Internetcím(ek): (URL)
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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: 158636000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírására 2022. június 14. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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):

42419530-0
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42419530-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: a BKV Zrt. alábbi fogadóraktára:
M270 raktára (1103 Budapest, Kőér utca 2/D.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
KONE típusú mozgólépcsőhöz alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 2.578 db, 96 fm/48 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a részletes műszaki követelményeket az Ártáblázat vonatkozó
munkalapja tartalmazza.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján 48 hónapra kerültek meghatározásra,
ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az
általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a keretszerződés keretében
beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében
kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkatrészeket a megadott típus, illetve gyári azonosító alapján kell leszállítani. Ajánlattevőnek az Ártáblázatban
meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát. A szállítandó termékeknek az
MSZ EN 115-1:2018 szabványnak kell megfelelniük.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az egységárak táblázat mellékletben nem szereplő, de azokkal
azonos, vagy ahhoz kapcsolódó termékkörbe tartozó tételek szállítását is megrendelje a keretösszeg növelése
illetve a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a keretszerződés módosítása nélkül az erre
vonatkozó árajánlat Ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.
(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: 158636000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Metrószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63054486
Postai cím: Török Flóris Utca 17
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: MSZERVIZ@T-ONLINE.HU
Telefon: +36 309429591
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Az Eladó tájékoztatta Vevőt, hogy a további megrendelések teljesítése a jelen eljárás 2. részében
megkötött Keretszerződésben vállalt egységárakon részéről vállalhatatlanná vált. Eladó a Keretszerződés
további teljesíthetősége érdekében a Keretszerződésben foglalt egységárak 9,8%- kal történő emelését
kezdeményezte, ennek hiányában a Keretszerződések felmondására kényszerül. Eladó áremelési
indoklásként előadta a következőket: a Keretszerződés magyar forintban kerültek megkötésre, a
COVID-19 járvány és a kialakult orosz-ukrán háború gazdasági hatásainak következményeként a magyar
forint a termékek ellenértékeként és a szállítási díjként kifizetett euró és amerikai dollárhoz képest
jelentősen inflálódott, az egyes szállítási útvonalak teljes ellehetetlenedése miatt az új szállítási útvonalak
díjai rendkívül megnövekedtek, a beszerzendő termékek alanyanyagárai (vashulladék: +100%-kal,
fémalapanyag: +30%-kal, alumínium: +70%-kal, műanyagok: +14%-kal, ipari gép berendezés: 11%-kal) az
elmúlt egy évben jelentősen emelkedtek, melyeket a gyártók az árképzésükbe belekalkulálnak, továbbá
előadta, hogy a gyártók árai csak rövid határidővel érvényesek, azokat döntően 2-3 napra adják meg
részükre.
Társaságunk a tulajdonában lévő mozgólépcsőket saját hatáskörben tartja karban, a bekövetkező
hibákat képes elhárítani, a felújítási munkákat el tudja végezni, amelyhez elengedhetetlen az
alkatrészek folyamatos biztosítottsága, rendelkezésre állása. A mozgólépcsők folyamatos karbantartása,
hibaelhárítása, szükség szerinti felújítása az üzembiztonság fenntartásához, valamint az élet- és
balesetvédelem biztosítása érdekében elengedhetetlen.
Az előzőeket figyelembe véve a szerződésmódosítással Felek megállapodtak abban, hogy az egységárakat
9,8%-kal megemelik, a jelen eljárásban megkötött Keretszerződés 4.1. pontjában rögzített keretösszeg
változatlanul hagyása mellett.
A Módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésre figyelemmel a (3) bekezdés alapján van lehetőség, mivel ún. de
minimis jogalapon a Módosítás értékbeni módosításnak minősül.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az Eladó tájékoztatta Vevőt, hogy a további megrendelések teljesítése a jelen
eljárás 2. részében megkötött Keretszerződésben vállalt egységárakon részéről vállalhatatlanná vált. Eladó
a Keretszerződés további teljesíthetősége érdekében a Keretszerződésben foglalt egységárak 9,8%- kal
történő emelését kezdeményezte, ennek hiányában a Keretszerződések felmondására kényszerül. Eladó
áremelési indoklásként előadta a következőket: a Keretszerződés magyar forintban kerültek megkötésre,
a COVID-19 járvány és a kialakult orosz-ukrán háború gazdasági hatásainak következményeként a
magyar forint a termékek ellenértékeként és a szállítási díjként kifizetett euró és amerikai dollárhoz
képest jelentősen inflálódott, az egyes szállítási útvonalak teljes ellehetetlenedése miatt az új szállítási
útvonalak díjai rendkívül megnövekedtek, a beszerzendő termékek alanyanyagárai (vashulladék: +100%kal, fémalapanyag: +30%-kal, alumínium: +70%-kal, műanyagok: +14%-kal, ipari gép berendezés: 11%kal) az elmúlt egy évben jelentősen emelkedtek, melyeket a gyártók az árképzésükbe belekalkulálnak,
továbbá előadta, hogy a gyártók árai csak rövid határidővel érvényesek, azokat döntően 2-3 napra adják
meg részükre.
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Társaságunk a tulajdonában lévő mozgólépcsőket saját hatáskörben tartja karban, a bekövetkező
hibákat képes elhárítani, a felújítási munkákat el tudja végezni, amelyhez elengedhetetlen az
alkatrészek folyamatos biztosítottsága, rendelkezésre állása. A mozgólépcsők folyamatos karbantartása,
hibaelhárítása, szükség szerinti felújítása az üzembiztonság fenntartásához, valamint az élet- és
balesetvédelem biztosítása érdekében elengedhetetlen.
Az előzőeket figyelembe véve a szerződésmódosítással Felek megállapodtak abban, hogy az egységárakat
9,8%-kal megemelik, a jelen eljárásban megkötött Keretszerződés 4.1. pontjában rögzített keretösszeg
változatlanul hagyása mellett.
A Módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésre figyelemmel a (3) bekezdés alapján van lehetőség, mivel ún. de
minimis jogalapon a Módosítás értékbeni módosításnak minősül.
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: 158636000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 158636000 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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12897/2022)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 300172295
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft szoftverek, megoldások - MSEK kormányzat
Hivatkozási szám: EKR000152172021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft szoftverek, megoldások - MSEK kormányzat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, az Érintett Szervezetek által
meghatározásra kerülő teljesítési helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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1. Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése tárgyban 1 db ellátási csomag,
a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl, mint elektronikus katalógus form) szerint (keretösszeg: nettó
120 000 000 000 Ft).
A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a keretmegállapodás (a
továbbiakban: KM) megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését
követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül
meghatározásra.)
Valamennyi katalógus-sorra kötelező volt az ajánlattétel. Az elektronikus katalógus formai követelményeit a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák figyelemmel a Kbt. 109. § (2)-(3) bek. előírásaira.
2. Az eljárás több ajánlattevővel történő KM megkötésére irányult, a KM megkötése 5 nyertes ajánlattevővel
történt. [Kbt.104.§ (3)]
3. A KM elektronikus katalógus alkalmazásával, központosított közbeszerzési eljárás keretében jött létre a
Miniszterelnökség által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR-ben), majd a konkrét, eseti
beszerzések a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszeren (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/; a
továbbiakban: DKR) keresztül valósíthatók meg a DKÜ rendelet szabta keretek között. A keretmegállapodás
alapján beszerzést megvalósító ajánlatkérő azonban ez esetben is köteles az EKR útján nyilvánosan közzétenni
vagy az EKR-ben rögzíteni mindazon hirdetményeket és adatokat, amelyek közzétételére vagy a szerződés
tekintetében a rendszerben történő rögzítésére a Kbt. vagy végrehajtási rendelete alapján köteles. [Kbt. 31. § (5)
bek.]
4. AK a KM megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési
szempontot alkalmazta, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
[Kbt. 76. § (5) bekezdés]. Az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által a 3971 darab katalógus-sorra megajánlott
ÁFA nélkül számított összesített ajánlati ár képezte. A 3971 db katalógus sor szerinti termékek, összesen 1041 db
– úgynevezett – kedvezménycsoportba kerültek besorolásra. A KM alapján a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti
verseny újranyitások ajánlatkérője (az Érintett Szervezet) a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár
értékelési szempont) szerint jár el.
5. A KM alapján az egyes konkrét (eseti) közbeszerzések lebonyolítására a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pontjában
foglalt módon kerülhet sor a DKR-ben. A verseny az egyes konkrét közbeszerzések tekintetében való újranyitása
frissített katalógusok alapján történik a Kbt. 109. § (6) bek. a) pontja szerint. A katalógusfrissítés - beleértve a Kbt.
109. § (14) bek. szerinti termékcsere - részletes szabályait a KM és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A keretmegállapodás alapján verseny újranyitásával megvalósuló beszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti
feltételes közbeszerzésként is történhet, ez esetben az Érintett Szervezet köteles a verseny újranyitása ajánlattételi
felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.
7. A keretmegállapodás maximális időtartama az alábbiak szerinti:
- A keretmegállapodás hatályba lépését követő 24 hónap a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka, mely
időszak alatt van lehetőség a keretmegállapodás keretösszege erejéig a verseny újranyitások megindítására,
s annak eredményeképpen a szerződés megkötésére. A keretmegállapodás alapján nem indítható meg olyan
verseny újranyitás, továbbá nem köthető meg olyan szerződés, amely a keretmegállapodás keretösszegének
túlteljesítését eredményezné.
- Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás a szerződéskötési időszak időtartama alatt egy alkalommal
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás miatti keretösszeg-emelkedés nem
lehet több, mint a keretösszeg 30%-a. A 6 hónapos hosszabbítás a szerződéskötési időszak meghosszabbodását
eredményezi.
- A szerződéskötési időszakot követi az ún. szerződés teljesítési időszak, amely 36 hónap időtartamú. Ezen időszak
alatt új verseny újranyitás nem indítható, szerződés nem köthető. A szerződés teljesítési időszak a szerződéskötési
időszakban megkötött szerződések teljesítésére szolgál.
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- A keretmegállapodás időtartamának utolsó (a szerződés teljesítési időszakot követő) időszaka az ún. elszámolási
időszak, amely a keretmegállapodásban nyertes ajánlattevők (Szállítók) és a Beszerző közötti végső elszámolást
szolgálja. Ennek időtartama 3 hónap.
(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: 63 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: A
karakterkorlátra tekintettel az indoklás a II.2.4) pont 7. alpontjában részletezve.
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A megkötött KM alapján a beszerzések az Érintett Szervezetek
igényeitől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak, figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bek-ben előírtakra
is.Európai uniós finanszírozás esetén az Érintett Szervezet köteles a keretmegállapodás alapján
megküldött felhívásban/megrendelésben megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó
adatokat.
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 127 - 337384
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DKÜ-KM-19-2021. Rész száma: Elnevezés: Microsoft szoftverek, megoldások - MSEK
kormányzat
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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11779177244
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
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Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@snt.hu
Telefon: +36 13718000
Internetcím(ek): (URL) www.snt.hu
Fax: +36 13718001
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23744189241
Postai cím: Montevideo Utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info.hu@softwareone.com
Telefon: +36 204877515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SMP Solutions Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26777810244
Postai cím: Fiastyúk Utca 71/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: janos.horvath@smp.hu
Telefon: +36 14122540
Internetcím(ek): (URL) www.smp.hu
Fax: +36 1412550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10534296244
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL) https://www.dxc.technology/
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 120000000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk

339
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VI.3) További információk:
A keretmegállapodás 1. számú módosításának időpontja: 2022.06.15. (Lásd: VII.2.1)
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.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai
ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett
(lásd a
http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési
időszak
meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
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:
2022/06/24 (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):

72268000-1
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, az Érintett Szervezetek által
meghatározásra kerülő teljesítési helyszínek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése tárgyban 1 db ellátási csomag,
a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl, mint elektronikus katalógus form) szerint (keretösszeg: nettó
120 000 000 000 Ft).
A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a keretmegállapodás (a
továbbiakban: KM) megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését
követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül
meghatározásra.)
Valamennyi katalógus-sorra kötelező volt az ajánlattétel. Az elektronikus katalógus formai követelményeit a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák figyelemmel a Kbt. 109. § (2)-(3) bek. előírásaira.
2. Az eljárás több ajánlattevővel történő KM megkötésére irányult, a KM megkötése 5 nyertes ajánlattevővel
történt. [Kbt.104.§ (3)]
3. A KM elektronikus katalógus alkalmazásával, központosított közbeszerzési eljárás keretében jött létre a
Miniszterelnökség által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR-ben), majd a konkrét, eseti
beszerzések a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszeren (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/; a
továbbiakban: DKR) keresztül valósíthatók meg a DKÜ rendelet szabta keretek között. A keretmegállapodás
alapján beszerzést megvalósító ajánlatkérő azonban ez esetben is köteles az EKR útján nyilvánosan közzétenni
vagy az EKR-ben rögzíteni mindazon hirdetményeket és adatokat, amelyek közzétételére vagy a szerződés
tekintetében a rendszerben történő rögzítésére a Kbt. vagy végrehajtási rendelete alapján köteles. [Kbt. 31. § (5)
bek.]
4. A KM alapján az egyes konkrét (eseti) közbeszerzések lebonyolítására a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pontjában
foglalt módon kerülhet sor a DKR-ben. A verseny az egyes konkrét közbeszerzések tekintetében való újranyitása
frissített katalógusok alapján történik a Kbt. 109. § (6) bek. a) pontja szerint. A katalógusfrissítés - beleértve a Kbt.
109. § (14) bek. szerinti termékcsere - részletes szabályait a KM és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. A keretmegállapodás alapján verseny újranyitásával megvalósuló beszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti
feltételes közbeszerzésként is történhet, ez esetben az Érintett Szervezet köteles a verseny újranyitása ajánlattételi
felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.
6. A keretmegállapodás maximális időtartama az alábbiak szerinti:
- A keretmegállapodás hatályba lépését követő 24 hónap a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka, mely
időszak alatt van lehetőség a keretmegállapodás keretösszege erejéig a verseny újranyitások megindítására,
s annak eredményeképpen a szerződés megkötésére. A keretmegállapodás alapján nem indítható meg olyan
verseny újranyitás, továbbá nem köthető meg olyan szerződés, amely a keretmegállapodás keretösszegének
túlteljesítését eredményezné.
- Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás a szerződéskötési időszak időtartama alatt egy alkalommal
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás miatti keretösszeg-emelkedés nem
lehet több, mint a keretösszeg 30%-a. A 6 hónapos hosszabbítás a szerződéskötési időszak meghosszabbodását
eredményezi.
- A szerződéskötési időszakot követi az ún. szerződés teljesítési időszak, amely 36 hónap időtartamú. Ezen időszak
alatt új verseny újranyitás nem indítható, szerződés nem köthető. A szerződés teljesítési időszak a szerződéskötési
időszakban megkötött szerződések teljesítésére szolgál.
- A keretmegállapodás időtartamának utolsó (a szerződés teljesítési időszakot követő) időszaka az ún. elszámolási
időszak, amely a keretmegállapodásban nyertes ajánlattevők (Szállítók) és a Beszerző közötti végső elszámolást
szolgálja. Ennek időtartama 3 hónap.
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7. A keretmegállapodás négy évet meghaladó időtartamának indokolása: A keretmegállapodás tárgyát képező
szoftvertermékek és megoldások jelentős része 36 havi időtartamra vonatkozó szolgáltatás. Tekintettel arra,
hogy a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka 24 hónap + 6 hónap opcionális időtartam, így a max.
36 havi időtartamú szolgáltatási időszakokra valamint azok elszámolására tekintettel indokolt, s egyben –
annak érdekében, hogy a szerződésszerű teljesítések a keretmegállapodás időtartama alatt történjenek meg –
szükséges a keretmegállapodás időtartamát – a szerződéskötési időszak legfeljebb 6 hónapos hosszabbítása
esetén – max. 69 hónapban meghatározni. A keretmegállapodás teljes időtartama alatt biztosítaniuk kell
a keretmegállapodásban részes gazdasági szereplőknek (a Szállítóknak) a Projektiroda személyi és tárgyi
feltételeinek fenntartását.
(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: 63 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: A
karakterkorlátra tekintettel az indoklás a VII.1.4) pont 7. alpontjában részletezve.
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: 120000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SMP Solutions Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26777810244
Postai cím: Fiastyúk Utca 71/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: janos.horvath@smp.hu
Telefon: +36 14122540
Internetcím(ek): (URL) www.smp.hu
Fax: +36 1412550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10534296244
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL) https://www.dxc.technology/
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

343

Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11779177244
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@snt.hu
Telefon: +36 13718000
Internetcím(ek): (URL) www.snt.hu
Fax: +36 13718001
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23744189241
Postai cím: Montevideo Utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info.hu@softwareone.com
Telefon: +36 204877515
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 keretmegállapodás módosításának időpontja: 2022.06.15.
A módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel került sor.
Jelen Módosítás hatályba lépésével a Keretmegállapodás V. 1.4. pontjának utolsó bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép: „A katalógusfrissítésre és az árfolyamváltozás követésére vonatkozó további
szabályokat és határidőket a Keretmegállapodás VI.2. pontja Katalógusfrissítés alcím alatt tartalmazza.”
A Keretmegállapodás VI. 2. pontja kiegészül az alábbi 2.9. ponttal:
„2.9. A katalógusfrissítéshez kapcsolódó árfolyamkövetés:
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− A kéthavonta történő katalógusfrissítések köztes hónapjaiban Beszerző elvégzi az EUR-ban
meghatározott referencia árlista utánkövetését a katalógusfrissítés hónapjára vonatkozóan az MNB által
hivatalosan közzétett havi átlag árfolyamnak megfelelően.
Ennek megfelelően a katalógusfrissítés hónapját követő hónap 5. (ötödik) napjáig a Beszerző letölti az
előző hónapra vonatkozó MNB által hivatalosan közzétett havi átlagos euró árfolyamot és a katalógussorokhoz tartozó garantált árkedvezményekkel, valamint az így meghatározott árfolyamokkal újraszámítja
a DKR-ben szereplő árakat (a továbbiakban: árfolyamkövetés).
DKRárHUF = Ref.árEUR * ÁrfolyamEUR/HUF * (100- Kedvezmény%)/100,
ahol
DKRárHUF = Az árfolyamkövetés után a DKR-ben a katalógus-sorhoz tartozó egységár [nettó HUF, pozitív
egész számmal], melynél magasabb árat a Szállító, mint ajánlattevő nem ajánlhat meg a Verseny újranyitás
során az adott termék vonatkozásában
Ref.árEUR = Referencia árlista szerinti ár [EUR, két tizedesjeggyel]
ÁrfolyamEUR/HUF = Az előző katalógusfrissítés hónapjára vonatkozóan közzétett MNB havi átlagos
euróárfolyam [EUR/HUF, két tizedesjeggyel]
Kedvezmény% = Az ajánlattevő által a KM-ben garantált kedvezménymérték [%, két tizedesjeggyel]
− Az így átszámított árakat a Beszerző az adott hónap 15. (tizenötödik) napján 24:00 órakor közzéteszi a
DKR-ben.”
A Keretmegállapodás VI.1.15. pontja kiegészül a következő f) alponttal:
„f) amennyiben Szállító nem tesz eleget a X.5.10. pont szerinti kötelezettségének.”
A Keretmegállapodás X.5. pontja kiegészül az alábbi 5.10. ponttal:
„5.10. Szállító vállalja, hogy a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt az ukrajnai
helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmi helyzetek felmerüléséről a Beszerzőt, illetve az Érintett
Szervezetet haladéktalanul értesíti. Amennyiben Szállító az előbbiek szerinti, valamint az ezzel összefüggő
tulajdonosi szerkezetét érintő cégadataiban történt változáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettségének
haladéktalanul nem tesz eleget, Beszerző jogosult a Szállító vonatkozásában a Keretmegállapodást
felfüggesztett státuszba helyezni. Az Érintett Szervezet a tilalmi helyzetek elkerüléséről köteles rendelkezni
az Egyedi szerződésben.”
A Módosítást a VII.2.2) pontban részletesen ismertetett körülmények tették szükségessé, amelyeket
Beszerző kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, ezért a Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltaknak.
A Módosítás nem változtatja meg a szerződés – jelen esetben a Keretmegállapodás – általános jellegét,
mivel a módosítás sem az annak alapján megrendelhető termékek és szolgáltatások körét, sem az
egyedi beszerzések Keretmegállapodásban szabályozott módját nem érinti, így változatlan marad a
Keretmegállapodásban foglalt műszaki tartalom és az annak alapján végzendő tevékenység(ek) jellege,
tehát a Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak;
A Módosítás a Keretmegállapodás keretösszegét nem érinti, az változatlan maradt, ezért a Módosítás
megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak.
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)
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kialakult orosz-ukrán háborús konfliktus okozta jelentős mértékű kedvezőtlen
gazdasági hatások kihatással vannak a központosított közbeszerzés eredményeként megkötött
keretmegállapodásokra, így a jelen Keretmegállapodás teljesítésére is. Mindez jelentős kockázatot jelent
a DKÜ rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek (a továbbiakban: Érintett Szervezetek) ellátásának
biztonságára is, a következőkre tekintettel:
- A háborús konfliktus miatt előállt rendkívüli helyzet és az ennek eredményeként a közelmúltban
bekövetkezett változások a gazdaság működésének egészére, így valamennyi gazdasági szereplő piaci és
szerződéses magatartására kiható hátrányos következményekkel jár.
- Az említett helyzet nem kiszámítható módon befolyásolja a Keretmegállapodásnak az ajánlattétel
időpontjában ismert kondíciók megtartásával történő teljesítését, az jelentős mértékben kedvezőtlenül
hat a Keretmegállapodás, és ennélfogva az annak alapján történő szerződéskötések gazdasági
egyensúlyára.
A Keretmegállapodás és az annak alapján köthető egyedi szerződések gazdasági egyensúlyának
fennarthatósága, a devizaárfolyamok, köztük a jelen Keretmegállapodás referencia devizájaként rögzített
euróárfolyam kiszámíthatatlan módon, mértékben és gyakorisággal történő változása azonban indokolttá
teszi az eddig kéthavonta történő árfolyamkövetés havi gyakorisággal történő alkalmazását az alábbiak
miatt:
- A 2022. márciusától tapasztalható jelentős mértékű forintgyengülés – amely az orosz-ukrán háborús
konfliktus következményeként esetenként akár a napi 10 %-os mértéket is meghaladta –, nagy mértékben
veszélyezteti a Keretmegállapodásból történő közbeszerzések megvalósítását tekintettel arra, hogy
Beszerző a Keretmegállapodás megkötését megelőzően a közbeszerzési eljárás előkészítése során, az ezen
megelőző időszakot jellemző árfolyammozgásokra tekintettel úgy kalkulált, hogy az árfolyamváltozás
kezelése elégséges a kéthavi katalógusfrissítés(ek)hez igazodóan.
- A közbeszerzési eljárás 2021. év eleji megindítását megelőző 2020. évben az MNB által közzétett
havi átlag euróárfolyamok ugyanis azt mutatták, hogy a kéthavi árfolyamváltozások mértéke nem
indokolja a gyakoribb árfolyamkövetést, az árfolyamemelkedések és csökkenések együttes hatása a
kéthavi árfolyamkorrekció alkalmazásával kiegyenlíthető, így ezek a változások a rendes üzleti kockázat
körén belül maradnak. Beszerző ennek a tendenciának a teljesítésre kiható hatásai kezelése érdekében
jelenítette meg a Keretmegállapodásban a katalógusfrissítéshez kapcsolódóan, ahhoz igazodva az
árfolyamkövetés kéthavi rendszerességű gyakorlatát (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja).
- A 2022. februári kedvező EUR/HUF árfolyamot követő márciusi katalógusfrissítéskor azonban – az oroszukrán háború piaci hatásaként – előre nem kalkulálható hatalmas árfolyamromlás következett be, amely az
árfolyam részleges visszakorrigálását követően, április eleje óta ismét folyamatosan növekszik.
- Mivel az árfolyammozgások jelentős mértékben eltérnek a korábban várhatóhoz képest, ezért a
Keretmegállapodás – annak gazdasági egyensúlyának aránytalan sérelme miatt – már nem képes
fenntartani az abban részes Szállítók eredeti keretmegállapodásos feltételek szerinti teljesítési képességét.
- Mivel a Keretmegállapodás alapján történő verseny újranyitások esetén az ajánlatok benyújtását jelenleg
kiszámíthatatlan, olykor szélsőséges árfolyamváltozások mellett kell megtenniük a Szállítóknak, ez a
körülmény túlmutat a rendes üzleti kockázat körén és ez végső soron nemcsak a Keretmegállapodás,
hanem az annak alapján megkötött egyedi szerződések lehetetlenülését is eredményezheti.
- Felek a szerződéses kötelezettségek teljesíthetőségének szem előtt tartása mellett, az árfolyamváltozás
havonta történő érvényesítését megfelelőnek és arányosnak tekintik, amely alkalmas a Keretmegállapodás
gazdasági stabilitásának és az ellátásbiztonság helyreállításához és további fenntartásához.
Összegezve az előre nem tervezhető rendkívüli árfolyam mozgás a keretmegállapodás gazdasági
egyensúlyának oly mértékű változását okozta, amely túlmutat a rendes üzleti kockázaton és amely
mind a Szállítók teljesítési hajlandóságát, mind pedig végső soron a teljesítés ellehetetlenülését okozza,
ezzel lehetetlenné teszi az Érintett Szervezetek ellátásának biztonságát. Az ezen körülmények okozta
kölcsönös érdeksérelem elkerülése kétséget kizáróan beavatkozást tesz szükségessé a Keretmegállapodás
igénybevételével megvalósítható beszerzési szükségletek szerződésszerű kielégítése érdekében.
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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: 120000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 120000000000 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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (12898/2022)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 300172295
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő vállalati MS licenc megúj.bőv.kieg–MSEV21
Hivatkozási szám: EKR000190912021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő vállalati MS licenc megúj.bőv.kieg–MSEV21
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, az Érintett Szervezetek által
meghatározásra kerülő teljesítési helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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1. Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése tárgyban, az úgynevezett
Jogosult Állami Tulajdonú Szervezet licencelési jogosultságú Érintett Szervezetek részére, 1 db ellátási csomag,
a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl, mint elektronikus katalógus forma) szerint (keretösszeg: nettó
120 000 000 000 Ft).
A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló
jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi
beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül meghatározásra.)
Valamennyi II.1.4) pont szerinti katalógus-sorra kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában értékesítési (terjesztési) joggal kell rendelkeznie a
megalapozott ajánlattétel érdekében.
2. A részekre történő ajánlattétel biztosítása nem lehetséges, tekintettel arra, hogy az Érintett Szervezeteknél
rendelkezésre álló Microsoft szoftvertermékek és megoldások sokféle kombinációja nem teszi lehetővé a
beszerzés tárgyának termékcsoportonkénti megbontását. Ajánlatkérő megvizsgálta az érintett szervezetek
jogosultság-csoportonkénti (pl. oktatási, kormányzati, állami vállalati felhasználási jogosultság) megbontás
lehetőségét és ez alapján úgy döntött, hogy az ajánlattételt nem részajánlattételi formában, hanem jogosultságcsoportonként külön-külön közbeszerzési eljárásokban biztosítja. Ajánlatkérő tehát a jelen beszerzéstől elkülönülő
szoftverbeszerzéseket külön közbeszerzési eljárás(ok) keretében kívánja megvalósítani, ennek megfelelően jelen
közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas
lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására.
3. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi
szerződések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek. c) pontja szerint kerülhet sor.
(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: 63 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: A
karakterkorlátra tekintettel az indokolás a II.2.4. pont 7. alpontjában részletezve.
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A megkötött KM alapján a beszerzések az Érintett Szervezetek
igényeitől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak, figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bek-ben előírtakra is.
Európai uniós finanszírozás esetén az Érintett Szervezet köteles a keretmegállapodás alapján megküldött
felhívásban/megrendelésben megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
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 159 - 420789
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Meglévő vállalati MS licenc megúj.bőv.kieg–MSEV21
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/05 (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: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
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Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23744189241
Postai cím: Montevideo Utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info.hu@softwareone.com
Telefon: +36 204877515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SMP Solutions Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26777810244
Postai cím: Fiastyúk Utca 71/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: janos.horvath@smp.hu
Telefon: +36 14122540
Internetcím(ek): (URL) www.smp.hu
Fax: +36 14122550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10534296244
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL) https://www.dxc.technology/
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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Hivatalos név: Softline Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26187817241
Postai cím: Galagonya utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.meszaros@softline.com
Telefon: +36 204248816
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: 120000000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A DKM01MSEV21 számú keretmegállapodás 1. módosításának időpontja: 2022.06.15. (Lásd: VII.2.1)
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.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai
ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett
(lásd a
http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési
időszak
meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

351

Kiegészítő szójegyzék

72268000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, az Érintett Szervezetek által
meghatározásra kerülő teljesítési helyszínek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése tárgyban, az úgynevezett
Jogosult Állami Tulajdonú Szervezet licencelési jogosultságú Érintett Szervezetek részére, 1 db ellátási csomag,
a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl, mint elektronikus katalógus forma) szerint (keretösszeg: nettó
120 000 000 000 Ft).
A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló
jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi
beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül meghatározásra.)
Valamennyi katalógus-sorra kötelező volt az ajánlattétel. Az elektronikus katalógus formai követelményeit a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák figyelemmel a Kbt. 109. § (2)-(3) bek. előírásaira.
A keretmegállapodás négy évet meghaladó időtartamának indokolása: A keretmegállapodás tárgyát képező
szoftvertermékek és megoldások jelentős része 36 havi időtartamra vonatkozó szolgáltatás. Tekintettel arra,
hogy a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka 24 hónap + 6 hónap opcionális időtartam, így a max.
36 havi időtartamú szolgáltatási időszakokra valamint azok elszámolására tekintettel indokolt, s egyben –
annak érdekében, hogy a szerződésszerű teljesítések a keretmegállapodás időtartama alatt történjenek meg –
szükséges a keretmegállapodás időtartamát – a szerződéskötési időszak legfeljebb 6 hónapos hosszabbítása
esetén – max. 69 hónapban meghatározni. A keretmegállapodás teljes időtartama alatt biztosítaniuk kell
a keretmegállapodásban részes gazdasági szereplőknek (a Szállítóknak) a Projektiroda személyi és tárgyi
feltételeinek fenntartását.
2. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányult. A KM megkötése 5 nyertes
ajánlattevővel történt. [Kbt.104.§ (3)]
3. A KM elektronikus katalógus alkalmazásával, központosított közbeszerzési eljárás keretében jött létre a
Miniszterelnökség által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR-ben), majd a konkrét, eseti
beszerzések a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszeren (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/; a
továbbiakban: DKR) keresztül valósíthatók meg a DKÜ rendelet szabta keretek között. A keretmegállapodás
alapján beszerzést megvalósító ajánlatkérő azonban ez esetben is köteles az EKR útján nyilvánosan közzétenni
vagy az EKR-ben rögzíteni mindazon hirdetményeket és adatokat, amelyek közzétételére vagy a szerződés
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tekintetében a rendszerben történő rögzítésére a Kbt. vagy végrehajtási rendelete alapján köteles. [Kbt. 31. § (5)
bek.]
4. A KM alapján az egyes konkrét (eseti) közbeszerzések lebonyolítására a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pontjában
foglalt módon kerülhet sor a DKR-ben. A verseny az egyes konkrét közbeszerzések tekintetében való újranyitása
frissített katalógusok alapján történik a Kbt. 109. § (6) bek. a) pontja szerint. A katalógusfrissítés - beleértve a Kbt.
109. § (14) bek. szerinti termékcsere - részletes szabályait a KM és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. A keretmegállapodás alapján verseny újranyitásával megvalósuló beszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti
feltételes közbeszerzésként is történhet, ez esetben az Érintett Szervezet köteles a verseny újranyitása ajánlattételi
felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.
6. A keretmegállapodás maximális időtartama az alábbiak szerinti:
- A keretmegállapodás hatályba lépését követő 24 hónap a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka, mely
időszak alatt van lehetőség a keretmegállapodás keretösszege erejéig a verseny újranyitások megindítására,
s annak eredményeképpen a szerződés megkötésére. A keretmegállapodás alapján nem indítható meg olyan
verseny újranyitás, továbbá nem köthető meg olyan szerződés, amely a keretmegállapodás keretösszegének
túlteljesítését eredményezné.
- Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás a szerződéskötési időszak időtartama alatt egy alkalommal
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás miatti keretösszeg-emelkedés nem
lehet több, mint a keretösszeg 30%-a. A 6 hónapos hosszabbítás a szerződéskötési időszak meghosszabbodását
eredményezi.
- A szerződéskötési időszakot követi az ún. szerződés teljesítési időszak, amely 36 hónap időtartamú. Ezen időszak
alatt új verseny újranyitás nem indítható, szerződés nem köthető. A szerződés teljesítési időszak a szerződéskötési
időszakban megkötött szerződések teljesítésére szolgál.
- A keretmegállapodás időtartamának utolsó (a szerződés teljesítési időszakot követő) időszaka az ún. elszámolási
időszak, amely a keretmegállapodásban nyertes ajánlattevők (Szállítók) és a Beszerző közötti végső elszámolást
szolgálja. Ennek időtartama 3 hónap.
7. A keretmegállapodás négy évet meghaladó időtartamának indokolása: A keretmegállapodás tárgyát képező
szoftvertermékek és megoldások jelentős része 36 havi időtartamra vonatkozó szolgáltatás. Tekintettel arra,
hogy a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka 24 hónap + 6 hónap opcionális időtartam, így a max.
36 havi időtartamú szolgáltatási időszakokra valamint azok elszámolására tekintettel indokolt, s egyben –
annak érdekében, hogy a szerződésszerű teljesítések a keretmegállapodás időtartama alatt történjenek meg –
szükséges a keretmegállapodás időtartamát – a szerződéskötési időszak legfeljebb 6 hónapos hosszabbítása
esetén – max. 69 hónapban meghatározni. A keretmegállapodás teljes időtartama alatt biztosítaniuk kell
a keretmegállapodásban részes gazdasági szereplőknek (a Szállítóknak) a Projektiroda személyi és tárgyi
feltételeinek fenntartását.
(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: 63 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: A
karakterkorlátra tekintettel az indokolás a VII.1.4. pont 7. alpontjában részletezve.
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: 120000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SMP Solutions Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26777810244
Postai cím: Fiastyúk Utca 71/b
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: janos.horvath@smp.hu
Telefon: +36 14122540
Internetcím(ek): (URL) www.smp.hu
Fax: +36 1412550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Softline Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26187817241
Postai cím: Galagonya utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.meszaros@softline.com
Telefon: +36 204248816
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10534296244
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL) https://www.dxc.technology/
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 23744189241
Postai cím: Montevideo Utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info.hu@softwareone.com
Telefon: +36 204877515
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 keretmegállapodás jelen 1. számú módosításának időpontja: 2022.06.15.
A módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel került sor.
1. A jelen Módosítás hatályba lépésével a Keretmegállapodás V. 1.4. pontjának utolsó bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„A katalógusfrissítésre és az árfolyamváltozás követésére vonatkozó további szabályokat és határidőket a
Keretmegállapodás VI.2. pontja Katalógusfrissítés alcím alatt tartalmazza.”
2. A Keretmegállapodás VI. 2. pontja kiegészül az alábbi 2.9. ponttal:
„2.9. A katalógusfrissítéshez kapcsolódó árfolyamkövetés:
A kéthavonta történő katalógusfrissítések köztes hónapjaiban Beszerző elvégzi az EUR-ban meghatározott
referencia árlista utánkövetését a katalógusfrissítés hónapjára vonatkozóan az MNB által hivatalosan
közzétett havi átlag árfolyamnak megfelelően.
Ennek megfelelően a katalógusfrissítés hónapját követő hónap 5. (ötödik) napjáig a Beszerző letölti az
előző hónapra vonatkozó MNB által hivatalosan közzétett havi átlagos euró árfolyamot és a katalógussorokhoz tartozó garantált árkedvezményekkel, valamint az így meghatározott árfolyamokkal újraszámítja
a DKR-ben szereplő árakat (a továbbiakban: árfolyamkövetés).
DKRárHUF = Ref.árEUR * ÁrfolyamEUR/HUF * (100- Kedvezmény%)/100,
ahol
DKRárHUF = Az árfolyamkövetés után a DKR-ben a katalógus-sorhoz tartozó egységár [nettó HUF, pozitív
egész számmal], melynél magasabb árat a Szállító, mint ajánlattevő nem ajánlhat meg a Verseny újranyitás
során az adott termék vonatkozásában
Ref.árEUR = Referencia árlista szerinti ár [EUR, két tizedesjeggyel]
ÁrfolyamEUR/HUF = Az előző katalógusfrissítés hónapjára vonatkozóan közzétett MNB havi átlagos
euróárfolyam [EUR/HUF, két tizedesjeggyel]
Kedvezmény% = Az ajánlattevő által a KM-ben garantált kedvezménymérték [%, két tizedesjeggyel]
− Az így átszámított árakat a Beszerző az adott hónap 15. (tizenötödik) napján 24:00 órakor közzéteszi a
DKR-ben.”
Az így átszámított árakat a Beszerző az adott hónap 15. (tizenötödik) napján 24:00 órakor közzéteszi a DKRben.”
3. A Keretmegállapodás VI.1.15. pontja kiegészül a következő f) alponttal:
„f) amennyiben Szállító nem tesz eleget a X.5.11. pont szerinti kötelezettségének.”
4. A Keretmegállapodás X.5. pontja kiegészül az alábbi 5.10. ponttal:
"5.10. Szállító vállalja, hogy a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt az ukrajnai
helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmi helyzetek felmerüléséről a Beszerzőt, illetve az Érintett
Szervezetet haladéktalanul értesíti. Amennyiben Szállító az előbbiek szerinti, valamint az ezzel összefüggő
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tulajdonosi szerkezetét érintő cégadataiban történt változáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettségének
haladéktalanul nem tesz eleget, Beszerző jogosult a Szállító vonatkozásában a Keretmegállapodást
felfüggesztett státuszba helyezni. Az Érintett Szervezet a tilalmi helyzetek elkerüléséről köteles rendelkezni
az Egyedi szerződésben.”
A jelen Mód. megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak:
A módosítást a VII.2.2) pontban részletesen ismertetett körülmények tették szükségessé, melyeket
Beszerző kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, ezért jelen Mód. megfelel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltaknak.
A jelen Mód. nem változtatja meg a szerződés – jelen esetben a Keretmegállapodás – általános jellegét,
mivel a módosítás sem az annak alapján megrendelhető termékek és szolgáltatások körét, sem az
egyedi beszerzések Keretmegállapodásban szabályozott módját nem érint, így változatlan marad a
Keretmegállapodásban foglalt műszaki tartalom és az annak alapján végzendő tevékenység(ek) jellege,
tehát a Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak;
A jelen Mód. a Keretmegállapodás keretösszegét nem érinti, az változatlan maradt, ezért a Módosítás
megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt előállt rendkívüli helyzet és az ennek
eredményeként a közelmúltban bekövetkezett jelentős mértékű kedvezőtlen gazdasági változások
jelentős kihatással vannak a gazdaság működésének egészére, így valamennyi gazdasági szereplő piaci
és szerződéses magatartására, ennélfogva a központosított közbeszerzés eredményeként megkötött, a
VI.3. pont szerinti DKM01MSEV21 azonosítójú keretmegállapodás teljesítésére is. Ez jelentős kockázatot
jelent a DKÜ rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek ellátásának biztonságára, mert az említett
helyzet nem kiszámítható módon befolyásolja a Keretmegállapodásnak az ajánlattétel időpontjában
ismert kondíciók megtartásával történő teljesítését.
Az árfolyamváltozás hatásainak a kezelését a Keretmegállapodás eredetileg a VI.2. pont szerinti,
kéthavonta esedékes katalógusfrissítések alkalmával tette csak lehetővé A 2022. márciusi
katalógusfrissítéskor azonban – az orosz-ukrán háború piaci hatásaként – előre nem kalkulálható hatalmas
árfolyamromlás következett be, amely az árfolyam részleges visszakorrigálását követően, április eleje óta
ismét folyamatosan növekszik.
Mivel az árfolyammozgások jelentős mértékben eltérnek a korábban várhatóhoz képest, ezért a
Keretmegállapodás – annak gazdasági egyensúlyának aránytalan sérelme miatt – már nem képes
fenntartani az abban részes Szállítók eredeti keretmegállapodásos feltételek szerinti teljesítési képességét,
ami nagy mértékben veszélyezteti a Keretmegállapodásból történő közbeszerzések megvalósítását.
A Keretmegállapodás és az annak alapján köthető egyedi szerződések gazdasági egyensúlyának
fennarthatósága, a devizaárfolyamok, köztük a jelen Keretmegállapodás referencia devizájaként rögzített
euróárfolyam kiszámíthatatlan módon, mértékben és gyakorisággal történő változása indokolttá teszi az
eddig kéthavonta történő árfolyamkövetési gyakorlat havi gyakorisággal történő működtetését.
A Módosítást az indokolja, hogy a Keretmegállapodás, a Beszerző részéről a legnagyobb gondosság
mellett előre nem látható működési és ellenőrzési körén kívül eső körülmények következményeként
bekövetkező, nem tervezhető, gyakran rendkívüli árfolyamváltozások esetére, a Keretmegállapodásban
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szabályozott módon és a Felek által elfogadott módszer alkalmazása mellett biztosítsa az árfolyamkövetés
lehetőségét, ezzel a Keretmegállapodás gazdasági egyensúlyát fenntartsa, illetve helyreállítsa.
Ennek érdekében szükséges a Keretmegállapodásban rögzített kéthavi katalógusfrissítés keretében
megtörténő árfolyamkövetés módjának a Módosítás II. 1. pontban rögzített árfolyamkövetési
módszerrel történő kiegészítése annak érdekében, hogy a Szállítók teljesítési képességének az ily
módon történő támogatásával biztosított legyen az Érintett Szervezetek központosított beszerzési
rendszer igénybevételével történő ellátása. A Keretmegállapodás módosításnak az elmaradása az Érintett
Szervezetek folyamatos ellátását veszélyezteti.
A Keretmegállapodás jelen, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történő módosítása
eredményeként a kéthavonta esedékes katalógusfrissítések köztes hónapjaiban az EUR-ban
meghatározott referencia árlista utánkövetése az utolsó katalógusfrissítés hónapjára vonatkozóan az MNB
által hivatalosan közzétett havi átlag árfolyammal számolva történik.
Összegezve az előre nem tervezhető rendkívüli árfolyam mozgás a keretmegállapodás gazdasági
egyensúlyának oly mértékű változását okozta, amely túlmutat a rendes üzleti kockázaton és amely
mind a Szállítók teljesítési hajlandóságát, mind pedig végső soron a teljesítés ellehetetlenülését okozza,
ezzel lehetetlenné teszi az Érintett Szervezetek ellátásának biztonságát. Az ezen körülmények okozta
kölcsönös érdeksérelem elkerülése kétséget kizáróan beavatkozást tesz szükségessé a Keretmegállapodás
igénybevételével megvalósítható beszerzési szükségletek szerződésszerű kielégítése érdekében.
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: 120000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 120000000000 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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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (11939/2022)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15408057216
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piroska Miklós mb. főigazgató
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési alapanyagok beszerzése kilenc részben
Hivatkozási szám: EKR000110932021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, pékáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15811100-7

További tárgyak:
15811000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Kenyér, pékáru szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes
termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 423 400 db, 39 650 kg
mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt.
73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 174 - 453758
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Kenyér, pékáru
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szentmiklósi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24358527216
Postai cím: KÁLMÁN IMRE UTCA 5.
Város: TÖRÖKSZENTMIKLÓS
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
E-mail: majnarti@t-online.hu
Telefon: +36 204551610
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56394102
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: 18183100 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: 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:
2022/06/24 (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

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15811100-7

További tárgyak:
15811000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, pékáru szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes
termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 423 400 db, 39 650 kg
mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt.
73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 19224945
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szentmiklósi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24358527216
Postai cím: KÁLMÁN IMRE UTCA 5.
Város: TÖRÖKSZENTMIKLÓS
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
E-mail: majnarti@t-online.hu
Telefon: +36 204551610
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56394102
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 áremelkedést az alábbi körülmények indokolják, támasztják alá: beszerzési árak jelentős emelkedése,
különösen a sütőipari termékek esetében meghatározó búzaliszt ára, mely növekedés meghaladta az 50%ot.
Áremelkedés mértéke 5,73 %.
A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján lehetséges, tekintettel arra, hogy
a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át,
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az áremelkedés mértékének jelentős növekedése a szerződéskötéskor nem volt
előrelátható.
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: 18183100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 19224945 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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Készenléti Rendőrség (12540/2022)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurmánczi Éva
Telefon: +36 19994072
E-mail: stanakovitsd@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu/kr
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KR részére élelmiszer alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000587042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Mennyiség: 26 tétel, 22.435 ME, illetve 78.000.000.- HUF keretösszeg kimerüléséig.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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Az adott részre vonatkozólag a beszerzendő termékek listáját, valamint az adott termékre vonatkozó kb. 1 éves
időszakra tervezett mennyiséget a KKD részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat tartalmazza.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyeken felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő felé nem számíthat fel.
(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 228 - 561533
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 11 Elnevezés: Tej, tejtermékek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/01 (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: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35432157
Postai cím: Molnártelep X. körzet 88/b
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: info@busakft.hu
Telefon: +36 76461180
Internetcím(ek): (URL) www.busakft.hu
Fax: +36 76561145
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: 78000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás időpontja: 2022. május 17.
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
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (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:
15500000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiség: 26 tétel, 22.435 ME, illetve 78.000.000.- HUF keretösszeg kimerüléséig.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az adott részre vonatkozólag a beszerzendő termékek listáját, valamint az adott termékre vonatkozó kb. 1 éves
időszakra tervezett mennyiséget a KKD részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat tartalmazza.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyeken felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő felé nem számíthat fel.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

365

(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: 85792200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35432157
Postai cím: Molnártelep X. körzet 88/b
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: info@busakft.hu
Telefon: +36 76461180
Internetcím(ek): (URL) www.busakft.hu
Fax: +36 76561145
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 1. számú módosított szerződés újabb módosítására került sor a keretszerződés 1. számú mellékletét
képező ár tekintetében, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, amely során csak az egységárak
változnak az 1. számú szerződés módosítás alkalmával megemelt keretösszeg változatlanul hagyása
mellett.
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 jelenleg is tartó 2021. óta növekvő energia áremelkedés, az input anyagok
(termelési alap- és segédanyagok, csomagolóanyagok, műtrágyák) drágulása, valamint az ukrán válság
miatt kialakult kínálatcsökkenés az árak jelentős megemelkedését eredményezi. A 2021. évben a járvány
okozta veszteségek és kiesések a mezőgazdasági és az élelmiszeripari ágazatok is jelentős mértékben
érinti. Az elektromos áram és a földgáz ára legalább 5-7-szerese nőtt a 2021. év első negyedévében
tapasztalt árakhoz képest. A mezőgazdasági ágazat egyik legnagyobb energia-felhasználó alapanyagának,
a műtrágyának az ára is megemelkedett, amelyek gyűrűznek felefelé a termékpályákon.
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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: 85792200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 85792200 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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13147/2022)
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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőberendezések karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000828912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50411000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mérőberendezések karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50411000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő által üzemeltetett mérőállomások
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Teljes mennyiség: 34 db tengelyterhelés-mérő és 32 db hídmérleg (60 tonnáig hitelesen mérő össztömeg mérleg)
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A specifikációban felsorolt, tételjegyzékben beárazott javítási munkákat az ajánlatkérő kezelésében, illetve a
későbbiekben kezelésébe kerülő mérőállomásokon lévő mérőberendezések és környezetük alépítményén,
felszerkezetén, burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes
körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén kell az Ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján elvégezni.
Ajánlatkérő a konkrét munkákra vonatkozó részletes műszaki előírásokat – szükség esetén – az eseti munkára
történő felszólításkor adja meg.
Az eseti javítási, építési munkákat Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által beárazott költségvetésben
megadott tételek, egységárak figyelembe vételével számolja el. Az egységáraknak a mérőállomásra vezető út
forgalomkorlátozásán kívül minden járulékos költséget tartalmazniuk kell. A felvonulási, szállítási, és egyéb
járulékos költségeket az egységárak képzésekor kell figyelembe venni.
Az egységárak rögzítettek, a szerződés hatálya alatt nem változtathatók.
A forgalomterelések kihelyezését és elbontását a nyertes ajánlattevőnek kell igényelnie előzetesen az illetékes
mérőállomástól, melyet Ajánlatkérő képviselőjének is jelezni kell. A terelést a Magyar Közút NZrt. térítésmentesen
biztosítja.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmazza.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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 251 - 632119
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2020/0000775/001/00 Rész száma: Elnevezés: Mérőberendezések karbantartása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/12/11 (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: Tenzi Mérlegtechnika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60804857
Postai cím: Nádor Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
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E-mail: info@tenzi.hu
Telefon: +36 209226615
Internetcím(ek): (URL) www.tenzi.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: 79860000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A szerződésmódosítás dátuma: 2022.05.16.
2.) A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (2) bekezdés
3.) Az eredménytájékoztató II. és V. fejezete szerinti pontos megnevezés:
II.1.1) Elnevezés: Mérőberendezések karbantartása
V. szakasz: Mérőberendezések karbantartása
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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

50411000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50411000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő által üzemeltetett mérőállomások
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: 34 db tengelyterhelés-mérő és 32 db hídmérleg (60 tonnáig hitelesen mérő össztömeg mérleg)
A specifikációban felsorolt, tételjegyzékben beárazott javítási munkákat az ajánlatkérő kezelésében, illetve a
későbbiekben kezelésébe kerülő mérőállomásokon lévő mérőberendezések és környezetük alépítményén,
felszerkezetén, burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes
körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén kell az Ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján elvégezni.
Ajánlatkérő a konkrét munkákra vonatkozó részletes műszaki előírásokat – szükség esetén – az eseti munkára
történő felszólításkor adja meg.
Az eseti javítási, építési munkákat Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által beárazott költségvetésben
megadott tételek, egységárak figyelembe vételével számolja el. Az egységáraknak a mérőállomásra vezető út
forgalomkorlátozásán kívül minden járulékos költséget tartalmazniuk kell. A felvonulási, szállítási, és egyéb
járulékos költségeket az egységárak képzésekor kell figyelembe venni.
Az egységárak rögzítettek, a szerződés hatálya alatt nem változtathatók.
A forgalomterelések kihelyezését és elbontását a nyertes ajánlattevőnek kell igényelnie előzetesen az illetékes
mérőállomástól, melyet Ajánlatkérő képviselőjének is jelezni kell. A terelést a Magyar Közút NZrt. térítésmentesen
biztosítja.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmazza.
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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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: 87660000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tenzi Mérlegtechnika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60804857
Postai cím: Nádor Utca 25
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
E-mail: info@tenzi.hu
Telefon: +36 209226615
Internetcím(ek): (URL) www.tenzi.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):
2.1. Az Eredeti Szerződés 1.3. pontja szerint:
„1.3. Jelen vállalkozási keretszerződés alapján megvalósítható eseti megrendelések összesített értéke nem
haladhatja meg a nettó 79.860.000,- Ft + Áfa, azaz nettó hetvenkilencmillió-nyolcszázhatvanezer forint +
általános forgalmi adó keretösszeget, így jelen keretszerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a
szerződés hatálybalépésétől (1.4. pont) számított 24 hónapig hatályos. „
2.2. Az Eredeti Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosulnak (a módosított részt vastag, dőlt
kiemeléssel kerül jelölésre):
„1.3. Jelen vállalkozási keretszerződés alapján megvalósítható eseti megrendelések összesített értéke nem
haladhatja meg a nettó 87.660.000,- Ft + Áfa, azaz nettó nyolcvanhétmillió-hatszázhatvanezer forint +
általános forgalmi adó keretösszeget, így jelen keretszerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a
szerződés hatálybalépésétől (1.4. pont) számított 24 hónapig hatályos.„
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 rögzítik, hogy a keretösszeg módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.
„A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján 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.”
Ezen feltételek egyikébe sem ütközik az Eredeti Szerződés módosításával összefüggésben a Keretösszeg
megemelése, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. [A
Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, jelen szerződésre vonatkozóan, szolgáltatás esetén, az
uniós értékhatár 75.245.700 forint (215.000 euró), tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 2022.
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május 12. napján közzétett útmutatója (továbbiakban: Útmutató) alapján a szerződés módosításakor
irányadó uniós értékhatárt kell figyelembe venni].
b) az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének a 10 %-át,
mert a 79.860.000,- Ft keretösszeg 10 %-a 7.986.000 Ft, így a 10%-os növekedés 87.846.000 Ft-ot jelentene,
viszont az Eredeti Szerződés keretösszegének – jelen 1. sz. módosítás eredményeként – megnövelt
összege 87.660.000 Ft, ami 7.800.000 Ft–os növekedés az Eredeti Szerződés szerinti összeghez képest.
c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerződés általános
jellegét, az változatlan tartalmú maradt, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés
jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak.
Az Eredeti Szerződés 24 hónapos időbeli hatálya 2022. december 11. napján telik le. Jelenleg mindössze
1.550.850 Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 78.309.150 Ft összeg már
lehívásra került.
Ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt nem áll rendelkezésre elegendő összeg
Megrendelő számára, hogy további mérőberendezések karbantartását rendeljen meg.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött
szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
aktív útmutatóját és korábbi iránymutatásait figyelembe véve, az alábbiak szerint kerül sor a szerződés
keretösszegének emelésére:
Az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el a keretösszegből lehívásra került összeg
10%-át. Az eddig lehívott keretösszeg 78.309.150 Ft, amelynek 10 %-a 7.830.915 Ft.
Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (7.800.000
Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (7.830.915 Ft). Mivel a módosítás összege nem
haladja meg ezt az összeget, így jelen 1.sz. Szerződésmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban foglaltaknak
megfelel.
A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az Eredeti Szerződés keretösszegének
(ellenértékének) módosítása/növekedése a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. és az
útmutató vonatkozó rendelkezéseinek.
Feleknek az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk
a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak
való megfelelést, tekintettel arra, hogy a Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat
bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkérő.
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: 79860000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 87660000 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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MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő R (13139/2022)
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: 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 13041445
E-mail: palfim@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTIR-SZOFI fejlesztés - 1. fázis
Hivatkozási szám: EKR000227562021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése domain
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: MAVIR ZRt. székhelye, 1031 Budapest, Anikó u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése domain fejlesztési feladatai
Szállítási terjedelem:
A Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése domainen belül a következő modulok kialakítása, továbbfejlesztése
szükséges:
- Hosszútávú kapacitáspályázat (meglévő, módosítandó)
- Rövidtávú kapacitáspályázat (meglévő, módosítandó)
- Másodlagos piac (meglévő, módosítandó)
- Pályázati dokumentáció (meglévő, módosítandó)
- Energiadíj ajánlatadás (új, kialakítandó)
- RIR ajánlatok kezelése (új, kialakítandó)
A szállítás terjedelmébe tartozik mindazon programok, interfészek, eljárások, dokumentációk szállítása és
szolgáltatások nyújtása, amelyek a felsorolt követelményeknek való megfeleléshez és a felsorolt rendszerekben
történő módosítások elvégzéséhez szükségesek.
A szállítás terjedelmébe tartozik a felsorolt feladatok – későbbi fejezetekben (Funkcionális követelmények, Nemfunkcionális követelmények, Integrációs feladatok és azok hivatkozott mellékletei) részletezett – ellátásához
szükséges IT módosítások technikai tervezése, megvalósítása, tesztelése és azok teljes körű bevezetése.
Ezen feladatok megvalósítására 1790 mérnöknap erőforrás biztosítása szükséges.
Az ajánlati kiírásban megfogalmazott, az alábbiakban megjelölt modulokra vonatkozó szállítás terjedelme
(tétellista) és a Vállalkozótól elvárt szolgáltatások az alábbiak:
Szállítandó tételek listája:
- Alkalmazási szoftverek, szoftvermódosítások éles, tartalék és teszt/fejlesztői környezetben.
- A megértést segítő fejlesztői megjegyzésekkel ellátott és átláthatóan szervezett forráskód.
- Részletes funkcionális és műszaki specifikáció, rendszerterv (logikai rendszerterv).
- Felhasználói és üzemeltetői kézikönyvek, telepítési leírás.
- Oktatási anyagok.
- Tesztesetek listája, tesztforgatókönyvek, tesztjegyzőkönyvek, sprintenként, tesztelési szakaszonként (teszt
adatokkal és elvárt eredményekkel).
Szállítandó szolgáltatások:
- Feladatterv, munkaterv elkészítése.
- Részletes funkcionális és technikai tervek elkészítése (a jelen Műszaki specifikáció és mellékletei alapján).
- Szállítandó rendszer/rendszermódosítás fejlesztése, telepítése.
- Tesztek tervezése, előkészítése, elvégzése (fejlesztői, felhasználói funkcionális, integrációs, teljesítmény,
regressziós).
- Oktatások a Megrendelő szakértőinek.
- Élesre állás támogatása.
- Éles üzemi rendelkezésre állás.
- Garanciaidő: 12 hónap
A közbeszerzés tárgyát és a feladatok megvalósítására vonatkozó követelményeket részletesen a műszaki leírás
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/02 (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
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IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 084 - 218150
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése domain
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/07 (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: Navitasoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25959860241
Postai cím: Teve Utca 1/A-C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: sales@ipsystems.hu
Telefon: +36 202709945
Internetcím(ek): (URL) www.navitasoft.com
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: 151953100 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2022.05.31.
A szerződés eredeti értéke: nettó 151 953 100 Ft.
A szerződés értéke a 2021.07.22-én aláírt 1. sz. módosítás eredményeképpen: nettó 166 554 180 Ft.
A szerződés értéke a 2021.11.18-án aláírt 2. sz. módosítás eredményeképpen: nettő 167 063 520 Ft.
A szerződés értéke a 2022.02.23-án aláírt 3. sz. és jelen 4. sz. módosítás eredményeképpen nem változott.
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. §-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:
2022/06/24 (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):

72262000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: MAVIR ZRt. székhelye, 1031 Budapest, Anikó u. 4.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése domain fejlesztési feladatai
Szállítási terjedelem:
A Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése domainen belül a következő modulok kialakítása, továbbfejlesztése
szükséges:
- Hosszútávú kapacitáspályázat (meglévő, módosítandó)
- Rövidtávú kapacitáspályázat (meglévő, módosítandó)
- Másodlagos piac (meglévő, módosítandó)
- Pályázati dokumentáció (meglévő, módosítandó)
- Energiadíj ajánlatadás (új, kialakítandó)
- RIR ajánlatok kezelése (új, kialakítandó)
A szállítás terjedelmébe tartozik mindazon programok, interfészek, eljárások, dokumentációk szállítása és
szolgáltatások nyújtása, amelyek a felsorolt követelményeknek való megfeleléshez és a felsorolt rendszerekben
történő módosítások elvégzéséhez szükségesek.
A szállítás terjedelmébe tartozik a felsorolt feladatok – későbbi fejezetekben (Funkcionális követelmények, Nemfunkcionális követelmények, Integrációs feladatok és azok hivatkozott mellékletei) részletezett – ellátásához
szükséges IT módosítások technikai tervezése, megvalósítása, tesztelése és azok teljes körű bevezetése.
Ezen feladatok megvalósítására 1790 mérnöknap erőforrás biztosítása szükséges.
Az ajánlati kiírásban megfogalmazott, az alábbiakban megjelölt modulokra vonatkozó szállítás terjedelme
(tétellista) és a Vállalkozótól elvárt szolgáltatások az alábbiak:
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Szállítandó tételek listája:
- Alkalmazási szoftverek, szoftvermódosítások éles, tartalék és teszt/fejlesztői környezetben.
- A megértést segítő fejlesztői megjegyzésekkel ellátott és átláthatóan szervezett forráskód.
- Részletes funkcionális és műszaki specifikáció, rendszerterv (logikai rendszerterv).
- Felhasználói és üzemeltetői kézikönyvek, telepítési leírás.
- Oktatási anyagok.
- Tesztesetek listája, tesztforgatókönyvek, tesztjegyzőkönyvek, sprintenként, tesztelési szakaszonként (teszt
adatokkal és elvárt eredményekkel).
Szállítandó szolgáltatások:
- Feladatterv, munkaterv elkészítése.
- Részletes funkcionális és technikai tervek elkészítése (a jelen Műszaki specifikáció és mellékletei alapján).
- Szállítandó rendszer/rendszermódosítás fejlesztése, telepítése.
- Tesztek tervezése, előkészítése, elvégzése (fejlesztői, felhasználói funkcionális, integrációs, teljesítmény,
regressziós).
- Oktatások a Megrendelő szakértőinek.
- Élesre állás támogatása.
- Éles üzemi rendelkezésre állás.
- Garanciaidő: 12 hónap
A közbeszerzés tárgyát és a feladatok megvalósítására vonatkozó követelményeket részletesen a műszaki leírás
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/26 (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: 167063520
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Navitasoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25959860241
Postai cím: Teve Utca 1/A-C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: sales@ipsystems.hu
Telefon: +36 202709945
Internetcím(ek): (URL) www.navitasoft.com
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 rögzítik, hogy a Keretmegállapodás és az Egyedi Szerződés a jelen szerződésmódosítás hatályba
lépése időpontjában is hatályos, és az Egyedi Szerződés teljesítése folyamatban van.
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Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés megkötését követően jelen pontban meghatározott előre nem
látható okok miatt az Egyedi Szerződés módosítása indokolt:
2022 február 24-én az orosz-ukrán háború megkezdődött és hatásai előre nem látható körülményeket
okoztak és okoznak a Szerződés teljesítése során. Ennek következményeként Ukrajna és Moldávia
csatlakozása az ENTSO-E rendszerhez – mely eredetileg 2023-ra volt tervezve, - soron kívüli
magasprioritású feladattá vált. Mivel az újonnan csatlakozó rendszerek legerősebb összeköttetése
Magyarország felé biztosított, a MAVIR szerepe a csatlakozás megvalósításában kiemelkedő.
A csatlakozás mielőbbi megvalósítása érdekében MAVIR Zrt. részéről jelentős mértékű erőforrások
átcsoportosítása mellett ideiglenes, átmeneti megoldások kerültek kialakításra, amik lehetővé tették a
2022. március 16-i szinkronkapcsolást.
Ennek keretében
• új távközlési kapcsolat került kialakításra
• új ideiglenes adatkapcsolatok kerültek kialakításra
• a külső hálózati adatmodell kibővítése megkezdődött
• a nemzetközi együttműködés feltételrendszere kialakításra került
• az új ideiglenes működési környezet tesztelése, és működésbeli bevezetése megtörtént
A szinkron kapcsolást követően megkezdődött a tartós együttműködés feltételeinek biztosítása, mely a
következő feladatokat fedi:
• az ideiglenes adatkapcsolatok megszüntetése és véglegesek kialakítása
• a külső hálózati modell teljessé tétele
• az informatikai infrastruktúra átalakítása (DMZ)
• üzembiztonsági megoldások (automatika) kialakítása
• az elvégzett módosítások tesztelése és működésbeli bevezetése
Fenti feladatok a kialakult helyzet miatt elsődleges prioritással kerültek, illetve kerülnek megvalósításra. Ez
azt is jelenti, hogy más, magas prioritású, de halasztható projektek az erőforrás korlátok miatt késedelmet
szenvednek.
Felek rögzítik, hogy a SZTIRKI projektben érintett MAVIR oldali erőforrások egy jelentős része a fenti
csatlakozási feladatok megvalósítását kapta elsődleges prioritású feladatként, így a SZTIRKI projekt
előrehaladása jelentősen lelassult. Az átvételi tesztek, illetve a szállítók felé a felmerült kérdések
megválaszolása, valamint az új infrastruktúra bevezetése komoly késedelmet szenvedett, illetve szenved.
Az ukrán-moldáv csatlakozáshoz kapcsolódó magas prioritású feladatok várhatóan egy hónapon belül
elkészülnek, de a szükséges nemzetközi egyműködés és partnereink erőforrás korlátjai miatt ennek
pontos időpontja nehezen becsülhető. Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel a SZTIRKI projekt tervezett
ütemezése a MAVIR oldali erőforrás korlátok miatt nem tartható, a Szerződés határidejének módosítása
szükséges.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő „SZTIR_SZOFI fejlesztés – 1. fázis 2. rész: Elszámolás előkészítése
domain, 3. rész: Szabályozási egységek paraméterei domain, 5. rész: SZTIR-SZOFI rendszerek kivezetendő
funkciói” tárgyban 2021. április 07-én a Visoft Kft.-vel (székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 17;
cégjegyzékszám: 01-09-712967) kötött szerződésében pótmunkák megrendelése vált szükségessé. A
Visoft Kft. részéről ellátandó pótmunkák végrehajtása, annak időigénye kihat az Egyedi szerződésben a
Vállalkozó által végrehajtandó projekt tevékenységek időigényére is, mivel a projektben a szállítók mind a
fejlesztési, mind pedig a tesztelési és élesre állási feladatokat összehangoltan kell, hogy végrehajtsák.
Fentiekre való tekintettel Felek közös egyetértésben rögzítik, hogy a Szerződés teljesítési véghatáridejét,
illetve ütemezését jelen szerződésmódosítással módosítják. Az átütemezett feladatok elkészítésének
határidejét jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete ismerteti.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg az Egyedi Szerződés értékét.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket
Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá jelen módosítás nem változtatja meg
a szerződés általános jellegét.
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Fentieknek megfelelően a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdésének és a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. Korm. rendelet 22.§ (2)
bekezdés b) pontjának figyelembevételével az Egyedi Szerződést közös egyetértésben módosítják.
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 rögzítik, hogy a Keretmegállapodás és az Egyedi Szerződés a jelen
szerződésmódosítás hatályba lépése időpontjában is hatályos, és az Egyedi Szerződés teljesítése
folyamatban van.
Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés megkötését követően jelen pontban meghatározott előre nem
látható okok miatt az Egyedi Szerződés módosítása indokolt:
2022 február 24-én az orosz-ukrán háború megkezdődött és hatásai előre nem látható körülményeket
okoztak és okoznak a Szerződés teljesítése során. Ennek következményeként Ukrajna és Moldávia
csatlakozása az ENTSO-E rendszerhez – mely eredetileg 2023-ra volt tervezve, - soron kívüli
magasprioritású feladattá vált. Mivel az újonnan csatlakozó rendszerek legerősebb összeköttetése
Magyarország felé biztosított, a MAVIR szerepe a csatlakozás megvalósításában kiemelkedő.
A csatlakozás mielőbbi megvalósítása érdekében MAVIR Zrt. részéről jelentős mértékű erőforrások
átcsoportosítása mellett ideiglenes, átmeneti megoldások kerültek kialakításra, amik lehetővé tették a
2022. március 16-i szinkronkapcsolást.
Ennek keretében
• új távközlési kapcsolat került kialakításra
• új ideiglenes adatkapcsolatok kerültek kialakításra
• a külső hálózati adatmodell kibővítése megkezdődött
• a nemzetközi együttműködés feltételrendszere kialakításra került
• az új ideiglenes működési környezet tesztelése, és működésbeli bevezetése megtörtént
A szinkron kapcsolást követően megkezdődött a tartós együttműködés feltételeinek biztosítása, mely a
következő feladatokat fedi:
• az ideiglenes adatkapcsolatok megszüntetése és véglegesek kialakítása
• a külső hálózati modell teljessé tétele
• az informatikai infrastruktúra átalakítása (DMZ)
• üzembiztonsági megoldások (automatika) kialakítása
• az elvégzett módosítások tesztelése és működésbeli bevezetése
Fenti feladatok a kialakult helyzet miatt elsődleges prioritással kerültek, illetve kerülnek megvalósításra. Ez
azt is jelenti, hogy más, magas prioritású, de halasztható projektek az erőforrás korlátok miatt késedelmet
szenvednek.
Felek rögzítik, hogy a SZTIRKI projektben érintett MAVIR oldali erőforrások egy jelentős része a fenti
csatlakozási feladatok megvalósítását kapta elsődleges prioritású feladatként, így a SZTIRKI projekt
előrehaladása jelentősen lelassult. Az átvételi tesztek, illetve a szállítók felé a felmerült kérdések
megválaszolása, valamint az új infrastruktúra bevezetése komoly késedelmet szenvedett, illetve szenved.
Az ukrán-moldáv csatlakozáshoz kapcsolódó magas prioritású feladatok várhatóan egy hónapon belül
elkészülnek, de a szükséges nemzetközi egyműködés és partnereink erőforrás korlátjai miatt ennek
pontos időpontja nehezen becsülhető. Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel a SZTIRKI projekt tervezett
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ütemezése a MAVIR oldali erőforrás korlátok miatt nem tartható, a Szerződés határidejének módosítása
szükséges.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő „SZTIR_SZOFI fejlesztés – 1. fázis 2. rész: Elszámolás előkészítése
domain, 3. rész: Szabályozási egységek paraméterei domain, 5. rész: SZTIR-SZOFI rendszerek kivezetendő
funkciói” tárgyban 2021. április 07-én a Visoft Kft.-vel (székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 17;
cégjegyzékszám: 01-09-712967) kötött szerződésében pótmunkák megrendelése vált szükségessé. A
Visoft Kft. részéről ellátandó pótmunkák végrehajtása, annak időigénye kihat az Egyedi szerződésben a
Vállalkozó által végrehajtandó projekt tevékenységek időigényére is, mivel a projektben a szállítók mind a
fejlesztési, mind pedig a tesztelési és élesre állási feladatokat összehangoltan kell, hogy végrehajtsák.
Fentiekre való tekintettel Felek közös egyetértésben rögzítik, hogy a Szerződés teljesítési véghatáridejét,
illetve ütemezését jelen szerződésmódosítással módosítják. Az átütemezett feladatok elkészítésének
határidejét jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete ismerteti.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg az Egyedi Szerződés értékét.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket
Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá jelen módosítás nem változtatja meg
a szerződés általános jellegét.
Fentieknek megfelelően a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdésének és a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. Korm. rendelet 22.§ (2)
bekezdés b) pontjának figyelembevételével az Egyedi Szerződést közös egyetértésben módosítják.
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: 167063520 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 167063520 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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MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő R (13150/2022)
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: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mónika
Telefon: +36 13041445
E-mail: palfim@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzemviteli rendszerek üzemeltetés támogatása
Hivatkozási szám: EKR001340842020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Forrástervezési funkciók
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

72253200-5

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1031 Budapest, Anikó u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A MAVIR ZRt., mint ENTSO-E tag, azzal konform üzemviteli rendszereinek (piacműködtetési és rendszerirányítási
rendszerek) üzemeltetés támogatása az alábbi részek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében:
Tervezett mennyiség és ellátandó feladatok:
3. rész: SZTIR és SZOFI rendszerek: Forrástervezési funkciók:
1. A Vállalkozó feladata a MAVIR ZRt. SZTIR rendszerének üzemeltetés támogatása, hibajavítás és a
működőképesség fenntartása érdekében.
A rendszerre együttesen átlagosan havi 56 mérnökóra rendszertámogatás biztosítása, amelynek keretében
javítások elvégzése és dokumentálása szükséges (heti 7 nap 24 órás rendelkezésre állás biztosítása mellett).
A Vállalkozó feladata ezen felül heti rendszerességű megelőző karbantartás az üzembiztonság növelése és az
optimális rendszerteljesítmény fenntartása céljából.
• Vállalkozó feladata a SZTIR rendszer hibáinak felderítése illetve elhárítása a működőképesség fenntartása
érdekében. Az elvárt rendelkezésre állásra, garanciális hibajavításra külön mérnökóra nem számolható fel.
• Megrendelő a SZTIR rendszer részének tekinti a hozzá lefejlesztett IDT WS (szabályozási energiapiaci ajánlatok
gép-gép kapcsolaton történő beadását támogató) előtét rendszert is.
• A hibák felderítésére, kijavítására és a funkciók karbantartására a SZTIR rendszer esetében havi 56 mérnökóra
keretet kell biztosítani Megrendelő részére, melyet Megrendelőnek egy hónapon belül nem kell felhasználni, a
fennmaradó óraszám a következő havi támogatási keretet növeli, amely a szerződés lejártáig felhasználható.
• Kisebb, akár kódmódosítást is igénylő változtatások elvégzése, dokumentálása a helyszíni támogatás keretében.
• A havi mérnökóra kereten felül heti rendszerességű megelőző karbantartás szolgáltatás (1) és kulcsfelhasználók
támogatása (2).
(1) Fejlesztői kompetenciák mentén történő logelemzés és kiértékelés az üzemeltetőkkel együtt, javaslat és
szükség esetén támogatás üzembiztonság növelő, illetve rendszer teljesítményt optimalizáló módosítások
implementálására.
(2) Support esetekhez kapcsolódó konzultáció, teszt támogatás
• Vállalkozó 12 hónap garanciát szavatol minden javításra és fejlesztésre, illetve ha ebben a modulban, vagy a
modul bevezetése kapcsán érintett más modulban a leszállítást követő 12 hónap alatt olyan hiba következik be,
amely a fejlesztés, módosítás, ill. javítás hatására történt, akkor azt garanciálisan - azaz külön support mérnökórák
allokálása nélkül - köteles javítani.
2. A Vállalkozó feladata a MAVIR ZRt. SZOFI rendszerének üzemeltetés támogatása, hibajavítása és módosítása a
működőképesség fenntartása érdekében.
A rendszerre együttesen átlagosan havi 56 mérnökóra rendszertámogatás biztosítása, amelynek keretében
javítások elvégzése és dokumentálása szükséges (heti 7 nap 24 órás rendelkezésre állás biztosítása mellett).
• Vállalkozó feladata az SZOFI rendszer hibáinak felderítése, illetve elhárítása a működőképesség fenntartása
érdekében. Az elvárt rendelkezésre állásra, garanciális hibajavításra külön mérnökóra nem számolható fel.
• A hibák felderítésére, kijavítására és a funkciók karbantartására a SZOFI rendszer esetében havi 56 mérnökóra
keretet kell biztosítani Megrendelő részére, melyet Megrendelőnek egy hónapon belül nem kell felhasználni, a
fennmaradó óraszám a következő havi támogatási keretet növeli, amely a szerződés lejártáig felhasználható.
• Kisebb, akár kódmódosítást is igénylő változtatások elvégzése, dokumentálása a helyszíni támogatás keretében.
• Vállalkozó 12 hónap garanciát szavatol minden javításra és módosításra, illetve ha ebben a modulban, vagy a
modul bevezetése kapcsán érintett más modulban a leszállítást követő 12 hónap alatt olyan hiba következik be,
amely a módosítás, ill. javítás hatására történt, akkor azt garanciálisan - azaz külön support mérnökórák allokálása
nélkül - köteles javítani.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatások mennyisége a szerződés időtartama alatt megrendelő
igénye szerint változhat.
36 hónap időtartamra átalánydíjas rendszertámogatási szolgáltatás. egyidejűleg 2 db piacműködtetési és
rendszerirányítási rendszert érintőleg.
Egyedi hibajavítások eseti megrendelések keretében, Ajánlatkérő igénye esetén.
A keretszerződés keretösszege, annak teljes időtartamára: 444.640.000,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig vállal
lehívási kötelezettséget.
A fent megnevezett rendszerek a következő technológiákat használják, illetve alábbi szabványoknak felelnek meg:
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a. JAVA EE,
b. Oracle PL/SQL,
c. GIT verziókezelő,
d. ENTSO-E Scheduling System (ESS) és ENTSO-E Reserve Resource Process (ERRP) szabványok.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) 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: 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: 2021 /S 204 - 534459
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Forrástervezési funkciók
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/04 (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: Visoft Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69793532
Postai cím: Than Károly Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@visoft.hu
Telefon: +36 17879909
Internetcím(ek): (URL) www.visoft.hu
Fax: +36 17807861
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: 444640000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2022.06.21.
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
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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:
2022/06/24 (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):

72253200-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72253200-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1031 Budapest, Anikó u. 4.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MAVIR ZRt., mint ENTSO-E tag, azzal konform üzemviteli rendszereinek (piacműködtetési és rendszerirányítási
rendszerek) üzemeltetés támogatása az alábbi részek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében:
Tervezett mennyiség és ellátandó feladatok:
3. rész: SZTIR és SZOFI rendszerek: Forrástervezési funkciók:
1. A Vállalkozó feladata a MAVIR ZRt. SZTIR rendszerének üzemeltetés támogatása, hibajavítás és a
működőképesség fenntartása érdekében.
A rendszerre együttesen átlagosan havi 56 mérnökóra rendszertámogatás biztosítása, amelynek keretében
javítások elvégzése és dokumentálása szükséges (heti 7 nap 24 órás rendelkezésre állás biztosítása mellett).
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A Vállalkozó feladata ezen felül heti rendszerességű megelőző karbantartás az üzembiztonság növelése és az
optimális rendszerteljesítmény fenntartása céljából.
• Vállalkozó feladata a SZTIR rendszer hibáinak felderítése illetve elhárítása a működőképesség fenntartása
érdekében. Az elvárt rendelkezésre állásra, garanciális hibajavításra külön mérnökóra nem számolható fel.
• Megrendelő a SZTIR rendszer részének tekinti a hozzá lefejlesztett IDT WS (szabályozási energiapiaci ajánlatok
gép-gép kapcsolaton történő beadását támogató) előtét rendszert is.
• A hibák felderítésére, kijavítására és a funkciók karbantartására a SZTIR rendszer esetében havi 56 mérnökóra
keretet kell biztosítani Megrendelő részére, melyet Megrendelőnek egy hónapon belül nem kell felhasználni, a
fennmaradó óraszám a következő havi támogatási keretet növeli, amely a szerződés lejártáig felhasználható.
• Kisebb, akár kódmódosítást is igénylő változtatások elvégzése, dokumentálása a helyszíni támogatás keretében.
• A havi mérnökóra kereten felül heti rendszerességű megelőző karbantartás szolgáltatás (1) és kulcsfelhasználók
támogatása (2).
(1) Fejlesztői kompetenciák mentén történő logelemzés és kiértékelés az üzemeltetőkkel együtt, javaslat és
szükség esetén támogatás üzembiztonság növelő, illetve rendszer teljesítményt optimalizáló módosítások
implementálására.
(2) Support esetekhez kapcsolódó konzultáció, teszt támogatás
• Vállalkozó 12 hónap garanciát szavatol minden javításra és fejlesztésre, illetve ha ebben a modulban, vagy a
modul bevezetése kapcsán érintett más modulban a leszállítást követő 12 hónap alatt olyan hiba következik be,
amely a fejlesztés, módosítás, ill. javítás hatására történt, akkor azt garanciálisan - azaz külön support mérnökórák
allokálása nélkül - köteles javítani.
2. A Vállalkozó feladata a MAVIR ZRt. SZOFI rendszerének üzemeltetés támogatása, hibajavítása és módosítása a
működőképesség fenntartása érdekében.
A rendszerre együttesen átlagosan havi 56 mérnökóra rendszertámogatás biztosítása, amelynek keretében
javítások elvégzése és dokumentálása szükséges (heti 7 nap 24 órás rendelkezésre állás biztosítása mellett).
• Vállalkozó feladata az SZOFI rendszer hibáinak felderítése, illetve elhárítása a működőképesség fenntartása
érdekében. Az elvárt rendelkezésre állásra, garanciális hibajavításra külön mérnökóra nem számolható fel.
• A hibák felderítésére, kijavítására és a funkciók karbantartására a SZOFI rendszer esetében havi 56 mérnökóra
keretet kell biztosítani Megrendelő részére, melyet Megrendelőnek egy hónapon belül nem kell felhasználni, a
fennmaradó óraszám a következő havi támogatási keretet növeli, amely a szerződés lejártáig felhasználható.
• Kisebb, akár kódmódosítást is igénylő változtatások elvégzése, dokumentálása a helyszíni támogatás keretében.
• Vállalkozó 12 hónap garanciát szavatol minden javításra és módosításra, illetve ha ebben a modulban, vagy a
modul bevezetése kapcsán érintett más modulban a leszállítást követő 12 hónap alatt olyan hiba következik be,
amely a módosítás, ill. javítás hatására történt, akkor azt garanciálisan - azaz külön support mérnökórák allokálása
nélkül - köteles javítani.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatások mennyisége a szerződés időtartama alatt megrendelő
igénye szerint változhat.
36 hónap időtartamra átalánydíjas rendszertámogatási szolgáltatás. egyidejűleg 2 db piacműködtetési és
rendszerirányítási rendszert érintőleg.
Egyedi hibajavítások eseti megrendelések keretében, Ajánlatkérő igénye esetén.
A keretszerződés keretösszege, annak teljes időtartamára: 444.640.000,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig vállal
lehívási kötelezettséget.
A fent megnevezett rendszerek a következő technológiákat használják, illetve alábbi szabványoknak felelnek meg:
a. JAVA EE,
b. Oracle PL/SQL,
c. GIT verziókezelő,
d. ENTSO-E Scheduling System (ESS) és ENTSO-E Reserve Resource Process (ERRP) szabványok.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) 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: 36 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:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 592840000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Visoft Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69793532
Postai cím: Than Károly Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@visoft.hu
Telefon: +36 17879909
Internetcím(ek): (URL) www.visoft.hu
Fax: +36 17807861
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Keretszerződés megkötését követőn olyan, előre nem látható műszaki feladatok jelentkeztek,
melyek a Keretszerződésben meghatározott SZTIR-SZOFI rendszer támogatásának kibővítését és ennek
megfelelően a Keretszerződés módosítását indokolják.
A SZTIR-SZOFI üzemeltetés támogatás kibővítése a megnövekedett funkcionalitásokkal, az új konténerizált
környezetre telepített és integrált részek támogatásával történik. Az új konténerizált infrastruktúra
környezeten az átalakított törzsadatkezelésnek és a SZEP modulnak, továbbá az 1BTB funkcióból eredő,
valamint az mFRR ársapka / NELL módszertan / JPE funkció kialakításával növekvő terjedelem üzemeltetés
támogatása jelenleg nem biztosított.
A SZTIR-SZOFI rendszer támogatásának kibővítésével kapcsolatos feladatok jelen Szerződésmódosítás 1.
sz. mellékletében kerültek részletezésre.
Felek rögzítik, hogy a fenti változások miatt a SZTIR rendszert érintő szerződésben szereplő havi órakeretet
56 óráról 112 mérnökórára növelni szükséges. Felek rögzítik, hogy a SZOFI rendszer vonatkozásában a havi
órakeret (56 óra) nem módosul.
Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom bővülésére tekintettel a Keretszerződés 3.1 pontjában szereplő
összegeket módosítják:
2022. július 31-ig az 1.1.1. pont szerinti szolgáltatásra vonatkozó havi átalánydíj: 11.750.000,- Ft/hónap +
Áfa
2022. augusztus 01-től az 1.1.1. pont szerinti szolgáltatásokra vonatkozó havi átalánydíj: 17.450.000,- Ft/
hónap + Áfa.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Keretszerződés 3.5 pontjában szereplő keretösszeget 2022. augusztus 01.
napjától 148.200.000,- Ft összeggel megemelik, melyre tekintettel a Keretszerződés 3.5 pontjának helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„3.5 Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.1. pontja szerinti feladatok összesített ellenértéke nem haladhatja
meg a nettó 592.840.000,- Ft + Áfa keretösszeget (Keretösszeg). Megrendelő a keretösszeg 70%-ig vállal
lehívási kötelezettséget.”
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A közbeszerzési eljárás alapján megkötött Keretszerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) és a
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. Korm.
rendelet 22.§ (2) bekezdés b) pont rendelkezései alkalmazandók.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Keretszerződés megkötését követőn olyan, előre nem látható műszaki
feladatok jelentkeztek, melyek a Keretszerződésben meghatározott SZTIR-SZOFI rendszer támogatásának
kibővítését és ennek megfelelően a Keretszerződés módosítását indokolják.
A SZTIR-SZOFI üzemeltetés támogatás kibővítése a megnövekedett funkcionalitásokkal, az új konténerizált
környezetre telepített és integrált részek támogatásával történik. Az új konténerizált infrastruktúra
környezeten az átalakított törzsadatkezelésnek és a SZEP modulnak, továbbá az 1BTB funkcióból eredő,
valamint az mFRR ársapka / NELL módszertan / JPE funkció kialakításával növekvő terjedelem üzemeltetés
támogatása jelenleg nem biztosított.
A SZTIR-SZOFI rendszer támogatásának kibővítésével kapcsolatos feladatok jelen Szerződésmódosítás 1.
sz. mellékletében kerültek részletezésre.
Felek rögzítik, hogy a fenti változások miatt a SZTIR rendszert érintő szerződésben szereplő havi órakeretet
56 óráról 112 mérnökórára növelni szükséges. Felek rögzítik, hogy a SZOFI rendszer vonatkozásában a havi
órakeret (56 óra) nem módosul.
Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom bővülésére tekintettel a Keretszerződés 3.1 pontjában szereplő
összegeket módosítják:
2022. július 31-ig az 1.1.1. pont szerinti szolgáltatásra vonatkozó havi átalánydíj: 11.750.000,- Ft/hónap +
Áfa
2022. augusztus 01-től az 1.1.1. pont szerinti szolgáltatásokra vonatkozó havi átalánydíj: 17.450.000,- Ft/
hónap + Áfa.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Keretszerződés 3.5 pontjában szereplő keretösszeget 2022. augusztus 01.
napjától 148.200.000,- Ft összeggel megemelik, melyre tekintettel a Keretszerződés 3.5 pontjának helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„3.5 Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.1. pontja szerinti feladatok összesített ellenértéke nem haladhatja
meg a nettó 592.840.000,- Ft + Áfa keretösszeget (Keretösszeg). Megrendelő a keretösszeg 70%-ig vállal
lehívási kötelezettséget.”
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött Keretszerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) és a
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. Korm.
rendelet 22.§ (2) bekezdés b) pont rendelkezései alkalmazandók.
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: 444640000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 592840000 Pénznem: HUF
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MVM Démász Áramhálózati Kft. (12958/2022)
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: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565 2127
E-mail: seres.gyorgy@mvm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mvmhalozat.hu/aram
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőhelyi munka VI. sz. újranyitás - HMVHELY
Hivatkozási szám: EKR001684632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
51210000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mérőhelyi munka VI. sz. újranyitás - HMVHELY
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Démász Áramhálózati Kft. Hódmezővásárhely
Üzemmérnökség területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Vállalkozási szerződés az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő direkt csatlakozású mérőhelyeken és
csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtására.
"B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere - 600 db
"G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés - 250 db
"H" Kisfogyasztói kikapcsolás - 250 db
"J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés - 90 db
"K" Jegyzőkönyv felvétel - 20 db
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) 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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 051 - 134027
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4720001147 Rész száma: Elnevezés: Mérőhelyi munka VI. sz. újranyitás - HMVHELY
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/04 (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: Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25510850242
Postai cím: Erszébet királyné Útja 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bartfai@galgainvest.hu
Telefon: +36 703319183
Internetcím(ek): (URL) www.galgainvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11907619206
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
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E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
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: 22897500 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2022.06.20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § 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:
2022/06/24 (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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51210000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
51210000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Démász Áramhálózati Kft. Hódmezővásárhely
Üzemmérnökség területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő direkt csatlakozású mérőhelyeken és
csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtására.
"B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere - 600 db
"G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés - 250 db
"H" Kisfogyasztói kikapcsolás - 250 db
"J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés - 90 db
"K" Jegyzőkönyv felvétel - 20 db
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) 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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 22897500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11907619206
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25510850242
Postai cím: Erszébet királyné Útja 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bartfai@galgainvest.hu
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Telefon: +36 703319183
Internetcím(ek): (URL) www.galgainvest.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):
Vállalkozó további szakembereket kíván bevonni a teljesítésbe, ezért szerződés 2. számú melléklete
(Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek) módosításra került, a Kbt. 141 § (6) bekezdése alapján.
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: Vállalkozó további szakembereket kíván bevonni a teljesítésbe, ezért szerződés 2.
számú melléklete (Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek) módosításra került, a Kbt. 141 § (6) bekezdése
alapján.
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: 22897500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 22897500 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 (13171/2022)
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: Takács Mária
Telefon: +36 305912468
E-mail: takacs.maria2@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: EFOP Eger,Miskolc,Szekszárd,Zegerszeg kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001626252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Miskolc kivitelezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45262690-4
45262700-8
45300000-0
45315100-9

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Blaskovics László u. hrsz.: 3094/7
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházhoz tartozó egészségügyi
szakellátók szálló (meglévő épület) – belső átalakítása, felújítása összesen 1744,09 m2-en. A felújítás a felmérési
tervnek megfelelően 1744,09 m2 alapterületet érint, mely az átalakítást követően 1750,5 m2-re módosul a
válaszfalak elbontása és újraosztása miatt. A pinceszinten felújítással érintett hasznos alapterület 405,29 m2. A
tervezett felújítás összesen 2155,79 m2-en valósul meg.
A meglévő 72 db lakóegységben és az 1 db szolgálati lakásban: padlóburkolatok, használati víz elleni szigetelések
aljzatbetonig történő bontása, lakószobák közötti válaszfalak bontása, meglévő vizesblokkok bontása, beépített
szekrények bontása, radiátorok és csőhálózat bontása (a meglévő radiátorok és csőhálózat részben kerül
elbontásra), komplett elektromos bontás.
Az épület komplett új belső kialakítása: a lakószobák közötti válaszfalak bontása után megmaradó fő- és
válaszfalak, strangok megtartásával összesen 60 db lakóegység kialakítása új gipszkarton válaszfalakkal,
minikonyhával. 1 db vizesblokk teljes körű felújításra kerül, 30 db új vizesblokk kerül kialakításra új belső
vízellátó hálózat kialakításával és új szaniter berendezések, elszívó ventillátorok beépítésével. (Az egy férőhelyes
lakószobák tervezetten részben párba fogva közös mosdó-előtérrel készülnek, melyből zuhanyzó és WC helyiség
nyílik. Ezek mellett készülnek egyszemélyes, saját fürdőszobával rendelkező lakószobák is.) Szintenként a közös
konyha megmarad. Szintenként közös használatra alkalmas 1 db mosókonyha és 1 db takarítószer tároló helyiség
kerül kialakításra. Burkolatképzés, belső nyílászárók beépítése, felületképzés. Az épület teljes belső villamos
hálózatának cseréje, világítástechnikai korszerűsítés, gyengeáramú rendszerek (informatika, TV SAT, beléptető)
telepítése, kábelezés kialakítása, épületgépészeti (fűtés, szellőztetés) korszerűsítéshez kapcsolódó elektromos
kivitelezés. Hűtési rendszer nem kerül kiépítésre.
Az épületben radiátoros központi fűtés üzemel, melynek a hőtermelője a pinceszinti gépészeti helyiségben
található fűtési hőcserélő. A hőcserélő primer oldalára a kórház hőközpontjából távhővezetéken érkező fűtési
csővezetékpár van rákapcsolva. Az épületgépészeti tervezési határunk a hőcserélő szekunder oldali elzárója.
A meglévő radiátoros rendszert ill. a gépészeti helyiségben lévő HMV puffer tárolók elbontását terveztük. Ezt
követően acéllemez kompakt lapradiátorok kerülnek felszerelésre, új csőhálózattal, amely szabadon szerelt
acélcsőből készül. Az épületben már vannak kialakítva födémáttörések a fűtési strangok számára, a fűtés
szereléshez új födémáttörés kialakítására nincs szükség.
A meglévő vízellátó és szennyvíz elvezető hálózat szintén elbontásra kerül. A kiviteli terveknek megfelelően
új szaniterek és csővezetékek kerülnek beépítésre. Az épületben új belső terű helyiségek elszívásához
kisventillátorok kerülnek beépítésre.
A pincében tervezetten vakolatjavítás, meszes glettelés és tisztasági fertőtlenítő festés készül. Valamint a belső
ajtók javítása, zárhatóvá tétele, szükség esetén utólagos zárszerkezet beépítése.
Az épület vonatkozásában KEHOP pályázat megvalósítására kerül sor, amelynek keretében elkészül az épület
energetikai külső felújítása, amely jelen projektnek nem része. A tervek ennek figyelembevételével kerültek
kialakításra.
(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: 330
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-2.2.0-16-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 232 - 569146
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: AEEK/2490-55/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Miskolc kivitelezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/11/03 (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: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
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: 304636000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. június 20.
Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés, (4) bekezdés c) pont és (6) bekezdése
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:
2022/06/24 (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:

45210000-2

További tárgyak:

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
45300000-0
45315100-9
45350000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Blaskovics László u. hrsz.: 3094/7
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházhoz tartozó egészségügyi
szakellátók szálló (meglévő épület) – belső átalakítása, felújítása összesen 1744,09 m2-en. A felújítás a felmérési
tervnek megfelelően 1744,09 m2 alapterületet érint, mely az átalakítást követően 1750,5 m2-re módosul a
válaszfalak elbontása és újraosztása miatt. A pinceszinten felújítással érintett hasznos alapterület 405,29 m2. A
tervezett felújítás összesen 2155,79 m2-en valósul meg.
A meglévő 72 db lakóegységben és az 1 db szolgálati lakásban: padlóburkolatok, használati víz elleni szigetelések
aljzatbetonig történő bontása, lakószobák közötti válaszfalak bontása, meglévő vizesblokkok bontása, beépített
szekrények bontása, radiátorok és csőhálózat bontása (a meglévő radiátorok és csőhálózat részben kerül
elbontásra), komplett elektromos bontás.
Az épület komplett új belső kialakítása: a lakószobák közötti válaszfalak bontása után megmaradó fő- és
válaszfalak, strangok megtartásával összesen 60 db lakóegység kialakítása új gipszkarton válaszfalakkal,
minikonyhával. 1 db vizesblokk teljes körű felújításra kerül, 30 db új vizesblokk kerül kialakításra új belső
vízellátó hálózat kialakításával és új szaniter berendezések, elszívó ventillátorok beépítésével. (Az egy férőhelyes
lakószobák tervezetten részben párba fogva közös mosdó-előtérrel készülnek, melyből zuhanyzó és WC helyiség
nyílik. Ezek mellett készülnek egyszemélyes, saját fürdőszobával rendelkező lakószobák is.) Szintenként a közös
konyha megmarad. Szintenként közös használatra alkalmas 1 db mosókonyha és 1 db takarítószer tároló helyiség
kerül kialakításra. Burkolatképzés, belső nyílászárók beépítése, felületképzés. Az épület teljes belső villamos
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hálózatának cseréje, világítástechnikai korszerűsítés, gyengeáramú rendszerek (informatika, TV SAT, beléptető)
telepítése, kábelezés kialakítása, épületgépészeti (fűtés, szellőztetés) korszerűsítéshez kapcsolódó elektromos
kivitelezés. Hűtési rendszer nem kerül kiépítésre.
Az épületben radiátoros központi fűtés üzemel, melynek a hőtermelője a pinceszinti gépészeti helyiségben
található fűtési hőcserélő. A hőcserélő primer oldalára a kórház hőközpontjából távhővezetéken érkező fűtési
csővezetékpár van rákapcsolva. Az épületgépészeti tervezési határunk a hőcserélő szekunder oldali elzárója.
A meglévő radiátoros rendszert ill. a gépészeti helyiségben lévő HMV puffer tárolók elbontását terveztük. Ezt
követően acéllemez kompakt lapradiátorok kerülnek felszerelésre, új csőhálózattal, amely szabadon szerelt
acélcsőből készül. Az épületben már vannak kialakítva födémáttörések a fűtési strangok számára, a fűtés
szereléshez új födémáttörés kialakítására nincs szükség.
A meglévő vízellátó és szennyvíz elvezető hálózat szintén elbontásra kerül. A kiviteli terveknek megfelelően
új szaniterek és csővezetékek kerülnek beépítésre. Az épületben új belső terű helyiségek elszívásához
kisventillátorok kerülnek beépítésre.
A pincében tervezetten vakolatjavítás, meszes glettelés és tisztasági fertőtlenítő festés készül. Valamint a belső
ajtók javítása, zárhatóvá tétele, szükség esetén utólagos zárszerkezet beépítése.
Az épület vonatkozásában KEHOP pályázat megvalósítására kerül sor, amelynek keretében elkészül az épület
energetikai külső felújítása, amely jelen projektnek nem része. A tervek ennek figyelembevételével kerültek
kialakításra.
(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: 465
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: 318185602
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
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 1. sz. szerződésmódosítással módosított, a Szerződés IV.1. pont első bekezdése a következőképpen
változik és egészül ki:
Eredeti rendelkezés:
Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg:
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315.259.551,- Ft + ÁFA, azaz háromszáztizenötmillió-kétszázötvenkilencezer-ötszázötvenegy Forint plusz
általános forgalmi adó.
Módosított rendelkezés:
Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg:
318.185.602,- Ft + ÁFA, azaz háromszáztizennyolcmillió-száznyolcvanötezer-hatszázkét Forint plusz
általános forgalmi adó.
A 2. sz. szerződésmódosítás I.9. pontjában megjelölt, nem a tartalékkeret terhére elszámolandó nettó
2..026.892,- Ft + ÁFA pótmunka ellenértékének fedezetét a Megrendelő egyéb forrásból biztosítja. A 2. sz.
szerződésmódosítás I.13. pontjában rögzített pótmunka ellenértékét nettó 899.159,- Ft + ÁFA értékben
Megrendelő saját költségvetési forrásából, a B.-A.-Z. Megyei Kórházzal kötött megállapodás alapján
biztosítja
Felek az 1. sz. szerződésmódosítással módosított, a Szerződés IV.2. pontjának első bekezdését az alábbiak
szerint egészítik ki:
A 2. sz. szerződésmódosítás I.9. és I.13. pontjában megjelölt, nem a tartalékkeret terhére elszámolandó
nettó 2.926.051,- Ft + ÁFA pótmunka ellenértéke utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1. A Szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználásának szabályait a Szerződés
IV.4. pontja, míg a pótmunka elrendelésének szabályait a Szerződés VI.1.13. pontja tartalmazza.
2. Megrendelő a Szerződés teljesítés során pótmunka elvégzésére kérte fel a Vállalkozót, a Megrendelő
által a szerződéskötést megelőzően előre nem látott műszaki szükségszerűségből kifolyólag. A pótmunka
megrendelésével egyidejűleg Megrendelő elmaradó munkáról, illetve kiváltásról is döntött. A pótmunka,
elmaradó munka és a kiváltások műszaki leírását, indokoltságát és elfogadott összegét a műszaki
ellenőr által aláírt pótmunka adatlapok és az elmaradó munka és pótmunka költségvetések, valamint a
kiváltásokat alátámasztó egyenértékűségi nyilatkozatok tartalmazzák.
3. A pótmunka és elmaradó munka összesített kimutatását a pótmunka excel táblázat tartalmazza. A
rendelkezésre álló tartalékkeret nettó 7.586.739,- Ft+ÁFA. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott elmaradó
munka értékével csökkentett pótmunka (13-14. sz. pótmunka tétel, összesen nettó 3.449.425,- Ft+Áfa
értékben, valamint a 17. sz. pótmunka a tartalékkeret kimerüléséig, azaz nettó 4.137.314,- Ft+ÁFA erejéig)
a Szerződés IV.4. pontja alapján a tartalékkeret terhére szállítói finanszírozással kerül elszámolásra, mely
okból szerződésmódosítás csak a fentebb írtak szerint szükséges.
4. Az Irányító Hatóság által jóvá nem hagyott pótmunka (15-16. sz. pótmunka tétel, összesen nettó
1.439.120,- Ft+Áfa, valamint a 17. sz. pótmunka tartalékkeretre el nem számolható része, összesen nettó
587.772,- Ft+ÁFA) egyéb forrás terhére utófinanszírozással kerül elszámolásra, jelen szerződésmódosítás
alapján.
5. Felek megállapítják, hogy az Irányító Hatóság által jóváhagyott 13-14. sz., 17. sz. pótmunka árazott
költségvetése tartalmaz olyan munkanemeket (K-tételek), melyek a Szerződés VI.1.13. pont c) pontja
szerinti egységárelemzéssel beárazott tételek, így ezen pótmunka tételek szerződésmódosítás keretében
történő elfogadása szükséges ahhoz, hogy a pótmunka a tartalékkeretre elszámolható legyen: 13. sz.
pótmunka, 14. sz. pótmunka 3-6.,9. sorában szereplő pótmunka tétel, 17. sz. pótmunka tartalékkeret
terhére elszámolható része (nettó 4.137.314.-Ft+ÁFA).
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6. A költségvetésben egységárelemzéssel számolt tételek olyan tételek (K-tételek), melyek ára nem
feleltethető meg sem a Vállalkozó által ajánlata részeként benyújtott árazott költségvetés tételeinek,
továbbá a TERC gyűjtemény aktuális verziója sem tartalmazza, így azt a Feleknek együttesen, ún.
egységárelemzéssel kell meghatározniuk. Így ezen tételek esetében a munkanem és azért fizetendő
ellenérték összege a szerződéses rendelkezésből egyértelműen nem vezethető le, mely okból az ezen
tételeket tartalmazó pótmunka esetében szerződésmódosítás szükséges.
7. Felek továbbá az alábbi beépítendő termékek egyenértékű termékekkel való, költségelemváltozással
nem járó helyettesíthető termékek felhasználásában állapodtak meg.
Eredeti termék/Helyettesítő termék
Getalit ajtólapok/Dana ajtólapok
Rigips Blue Acoustic PRO RF (DF) 12,5 gipszkarton építőlemez/Siniat Nida Chica A 12,5
PP PIPELIFE Master 3 lefolyóvezeték/REHAU Raupiano plus vezeték
GORENJE BHP623E10W/CATA TFB-5060 W
Rockwool Airrock XD/Ursa Glasswool TWF1
8. Megrendelő további pótmunka megrendeléséről (nettó 899.159,- Ft+ÁFA) és annak saját költségvetési
forrásból biztosított fedezetéről döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórházzal kötött Együttműködési Megállapodás értelmében. A pótmunkát a műszaki ellenőr
jóváhagyta. Ezen pótmunka megrendelésével Felek rögzítik, hogy a Szerződés műszaki tartalmát, valamint
ellenértékét módosítják.
9. A fentiek mellett a műszaki tartalom további módosítása vált szükségessé szintén a műszaki
ellenőr módosításra vonatkozó nyilatkozata alapján, miszerint épített zuhanyzók falazása, aljzatolása
és szigetelése helyett Flamenco akryl zuhanytálca kerül beépítésre. Jelen műszaki módosítás
költségelemváltozással nem jár.
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: 315259551 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 318185602 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (13157/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Andrea
Telefon: +36 709001010
E-mail: efop.projektek@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17 projektben építés Polgárdiban
Hivatkozási szám: EKR000578992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 6 db TL ház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Hrsz: 1642/2, 1718/51, 1719/1, 1719/3, 1719/5, 1719/9 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
6 db támogatott lakhatást biztosító (TL) ház építése megújuló energiaellátással. Polgárdi területén a kivitelezési
tervek és az árazatlan költségvetésben foglaltak szerint, figyelemmel az alábbiakra:
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1642/2 hrsz telek mérete: 2069,81 m2, épület hasznos alapterülete: 200,0 m2; 1718/51 hrsz telek mérete: 1511 m2,
épület hasznos alapterülete: 199,83 m2; 21719/1 hrsz telek mérete: 1050 m2, épület hasznos alapterülete: 199,83
m2; 1719/3 hrsz telek mérete: 1050 m2, épület hasznos alapterülete: 199,83 m2, 1719/5 hrsz telek mérete: 1050
m2, épület hasznos alapterülete: 199,83 m2; 1719/9 hrsz telek mérete: 1218,06 m2, épület hasznos alapterülete:
199,83 m2.
Mind a 6 db építendő épület esetében azonos munkák elvégzése szükséges az alábbiak szerint: Lke-2-es építési
övezetbe tartozik, szabadon álló beépítéssel beépíthető építési zóna. Minimális építménymagassága 4,5m,
beépítettsége maximum 30% lehet. Minimális megengedhető zöldfelület mérete 50%. Önálló életvitelre alkalmas,
12 fő gondozott elszállásolását lehetővé tevő intézmény kialakítása a cél. Két fős szobákkal melyek minimum
12,00 m2 alapterületűek, két szobánként 1-1db fürdő, amelyek a gondozottak akadályoztatásához illeszkedően
más-más kialakításúak. 2 db akadálymentes parkoló (kisbusz számára). Az épület megújuló energiaellátása a
villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítésével, kétirányú „ad-vesz” fogyasztásmérővel történik
a tervek és kv. kiírás szerint. A telepítendő napelem rendszer paraméterei: Fotovoltaikus (napelemes) villamos
energiatermelő rendszer, háztartási méretű kiserőmű (HMKE), 13 db 330Wp-os mono - kristályos napelemmel.
A napelem modul csoportokhoz inverter egység szükséges. A napelemes rendszer komplett gyári rögzítő
szerkezettel, szolár kábelezéssel, földelővezetőkkel kerül kiépítésre a rendszerhez szükséges külső-, és belső
villámvédelmi rendszerrel együtt. A kivitelező feladata a csatlakozási dokumentáció elkészítése/elkészíttetése, az
Áramszolgáltatói ügyintézés, a járulékos munkákkal, illetve az üzembe helyezéssel együtt.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles tevékenységnek minősül. Az
építési engedély a közbeszerzési dokumentumok között csatolásra kerül.
További információk a tervdokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00021.
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 108 - 283725
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 6 db TL ház építése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/26 (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: Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14917853
Postai cím: Bercsényi Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
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E-mail: pavabernadett@innofaber.hu
Telefon: +36 204577606
Internetcím(ek): (URL) www.innofaber.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: 976118174 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Felek az 1. rész vonatkozásában 2022. 06.07. napján a szerződésmódosítást aláírták. Felek a 2 és 3. rész
vonatkozásában 2022. 05.31. napján a szerződésmódosításokat aláírták.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211300-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Hrsz: 1642/2, 1718/51, 1719/1, 1719/3, 1719/5, 1719/9 hrsz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db támogatott lakhatást biztosító (TL) ház építése megújuló energiaellátással. Polgárdi területén a kivitelezési
tervek és az árazatlan költségvetésben foglaltak szerint, figyelemmel az alábbiakra:
1642/2 hrsz telek mérete: 2069,81 m2, épület hasznos alapterülete: 200,0 m2; 1718/51 hrsz telek mérete: 1511 m2,
épület hasznos alapterülete: 199,83 m2; 21719/1 hrsz telek mérete: 1050 m2, épület hasznos alapterülete: 199,83
m2; 1719/3 hrsz telek mérete: 1050 m2, épület hasznos alapterülete: 199,83 m2, 1719/5 hrsz telek mérete: 1050
m2, épület hasznos alapterülete: 199,83 m2; 1719/9 hrsz telek mérete: 1218,06 m2, épület hasznos alapterülete:
199,83 m2.
Mind a 6 db építendő épület esetében azonos munkák elvégzése szükséges az alábbiak szerint: Lke-2-es építési
övezetbe tartozik, szabadon álló beépítéssel beépíthető építési zóna. Minimális építménymagassága 4,5m,
beépítettsége maximum 30% lehet. Minimális megengedhető zöldfelület mérete 50%. Önálló életvitelre alkalmas,
12 fő gondozott elszállásolását lehetővé tevő intézmény kialakítása a cél. Két fős szobákkal melyek minimum
12,00 m2 alapterületűek, két szobánként 1-1db fürdő, amelyek a gondozottak akadályoztatásához illeszkedően
más-más kialakításúak. 2 db akadálymentes parkoló (kisbusz számára). Az épület megújuló energiaellátása a
villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítésével, kétirányú „ad-vesz” fogyasztásmérővel történik
a tervek és kv. kiírás szerint. A telepítendő napelem rendszer paraméterei: Fotovoltaikus (napelemes) villamos
energiatermelő rendszer, háztartási méretű kiserőmű (HMKE), 13 db 330Wp-os mono - kristályos napelemmel.
A napelem modul csoportokhoz inverter egység szükséges. A napelemes rendszer komplett gyári rögzítő
szerkezettel, szolár kábelezéssel, földelővezetőkkel kerül kiépítésre a rendszerhez szükséges külső-, és belső
villámvédelmi rendszerrel együtt. A kivitelező feladata a csatlakozási dokumentáció elkészítése/elkészíttetése, az
Áramszolgáltatói ügyintézés, a járulékos munkákkal, illetve az üzembe helyezéssel együtt.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles tevékenységnek minősül. Az
építési engedély a közbeszerzési dokumentumok között csatolásra kerül.
További információk a tervdokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1138853898
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14917853
Postai cím: Bercsényi Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pavabernadett@innofaber.hu
Telefon: +36 204577606
Internetcím(ek): (URL) www.innofaber.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):
4. Módosuló rendelkezések
4.1. Ellenérték módosítása:
Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.2 pontját az alábbiak szerint megváltoztatják:
A vállalkozó díj mértéke1 098 853 898,- Ft+ÁFA, azaz egymilliárd-kilencvennyolcmilliónyolcszázötvenháromezer-nyolcszázkilencvennyolcforint+ÁFA továbbá a pótmunkák ellenértéke
40 000 000 Ft + ÁFA, azaz negyvenmillió forint + ÁFA (pótmunka-vállalkozó díj). A vállalkozó díj
összesen 1 138 853 898 Ft+ÁFA, azaz egymilliárd-százharmincnyolcmillió-nyolcszázötvenháromezernyolcszázkilencvennyolc forint+ÁFA.
4.2. Költségvetés módosítása:
Felek a Hatályos Szerződés mellékletét képező költségvetés helyébe a jelen szerződés 1. sz. mellékletét
helyezik.
4.3. Forrás módosítása
Felek a Hatályos szerződés 5.11. pontját az alábbiakra módosítják:
5.11. A szerződés finanszírozása – az 1 sz. szerződésmódosításban meghatározott pótmunkák és a 2.
sz. szerződésmódosításban meghatározott díjnövekmény kivételével, mely saját forrásból valósulnak
meg - az EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretében az Európai Unió által biztosított
támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás, így a számlák kifizetése
nem érintett szállítói finanszírozással.
4.4. Számlázási rend pontosítása:
Felek az Hatályos szerződés 5.19. pontját az alábbiak szerinti rendelkezéssel egészítik ki:
Felek a fentiekkel kapcsolatban rögzítik, hogy az 1. ; . 2. ; 3 részszámla esetén a Hatályos szerződésben
meghatározott eredeti (és az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített pótmunkák ellenértéke nélküli)
nettó vállalkozói díjat kell az ott meghatározott %-os mérték alapjaként alkalmazni. A 4. részszámlától
kezdve a 2. sz. szerződésmódosításban meghatározott (megemelt) nettó vállalkozói díjat (az 1. sz.
szerződésmódosításban meghatározott pótmunkák nélkül) a számlázásnál meghatározott %-os mértékek
alapjául alkalmazni.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Vállalkozó a végszámlában érvényesítheti az 1-2. -3.
részszámlában a fentiek miatt nem érvényesített, a 2. sz. szerződésmódosítás alapján az adott számlákkal
érintett műszaki tartalomra eső elszámolható díjnövekményt.
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:
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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. MÓDOSÍTÁS INDOKAI
2.1. Megrendelő bejelentette, hogy az ajánlattételi határidőt követően az építőipari kivitelezési
költségekben mind az anyagárak, mind a munkadíjak olyan jelentős változás állt be, amely a Vállalkozó
által az ajánlattételi határidőig (2020. október 9.) nem volt előre látható, és amely – figyelemmel arra
is - hogy a prognosztizálthoz képest a kivitelezés (munkaterület átadása csak 2021. szeptemberében
történt meg részére) jelentős mértékben kitolódott és ezzel további előre nem látható költségemelkedést
eredményezett.
2.2. Felek rögzítik, hogy különös tekintettel a Miniszterelnökség KFF álláspontjára a munkadíj-változás
kifejezetten a Vállalkozó által kizárólagosan viselendő kockázatára, hogy tárgyi szerződésmódosításnak
nem képezi tárgyát a vállalkozói díj munkadíj elemében bekövetkezett változások kezelése, a
munkadíjemelkedések kockázatából eredő költségemelkedést teljes mértékben a Vállalkozó viseli.
2.3. Vállalkozó elkészítette a fenti elveknek megfelelően elkészített az igényét alátámasztó kimutatásait,
mely alapján megállapítható volt, hogy a javaslata szerint a felek között a díjemelkedés vonatkozásában
az anyagárak vonatkozásában egyfajta kockázatmegosztás kerülne alkalmazásra, azaz a fentiekből
(anyagárváltozás) eredő díjemelkedés megosztásra kerülne a Megrendelő és a Vállalkozó között (2-3.sz.
melléklet), azon elv alapján, hogy az előre látható anyagáremelkedést a szerződés teljesítésének
időszakának figyelembe vételével (8%) a Vállalkozó, az ezen felüli mértéket pedig a Megrendelő viseli.
2.4. Megrendelő a kimutatásokat műszaki ellenőrrel megvizsgáltatta és a vélemény alapján – a
köztudomású tényekkel összhangban – megállapította (2.sz. melléklet), hogy az ott meghatározottak
valósak (költségemelkedés) és a tényekkel, különösen az előre látható infláció, stb. vonatkozásában
2.5. Fentiek alapján a Felek a Hatályos szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.
3. Jogi Indokolás
3.1. Felek a tárgyi módosítást a Kbt. 141. § (4)bek. c) pontja alapján tekintik jogszerűnek az alábbiakra
figyelemmel,
a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelőaz ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre sem az eljárás bontási eljárásakor, sem a szerződéskötéskor,
hiszen ezen körülmények azt követően álltak be,
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen a Vállalkozó kötelezettsége
azonos marad, pusztán a bekövetkezett előre nem látható és jelentős anyagárváltozás okán kerül a
szerződés gazdasági egyensúlya helyreállításra, és a kapcsolódó rendelkezések módosítására,
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. (A növekedés %-os
mértéke összesen: 16,67 % figyelemmel a 1.sz. szerződésmódosításra is.)
d) Felek emellett kifejezetten rögzítik, hogy a tárgyi szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 142. § (3)
bekezdésbe, hiszen éppen a szerződés gazdasági egyensúlyának helyreállítása történik meg az előre
látható és az ajánlat megtételekor figyelembe veendő és az a feletti kapcsolódó – a többféle okból
kialakuló speciális gazdasági helyzet miatti - áremelkedésre tekintettel
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: 976118174 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1138853898 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (12742/2022)
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: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13795586243
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
Telefon: +36 14655630
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.volan-buszpark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.volan-buszpark.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése (CNG I.)
Hivatkozási szám: EKR000955632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1.rész: Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG I.)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34121000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1116 Budapest, Törökverő u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/I. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI motorral rendelkező autóbusz
beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap
időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.
A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 75 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok esetében az adott jármű leszállításától és annak átvételétől
(részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása
(beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).
A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési
engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.
Az alacsony padló definíciója: Elvárás az egyszintes, alacsonypadlós kialakítású kivitel, lépcső sem megengedett.
Küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340 mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés
funkcióval legalább egy ajtónál legfeljebb 250 mm-es küszöbmagassági értékre csökkenthető. Illetve a járópadló
magasság nem lehet több mint 400 mm.
Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű
oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz
működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki
vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia
kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú
személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.
Opció:
A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 8 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához
kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a
diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)
Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás
és jótállás biztosítása.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy
mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes
mennyiségét lehívni.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete 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: 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: 2022 /S 103 - 288785
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1.rész: Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG I.)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12003653244
Postai cím: Csonka János Utca 2
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.dorgai@man.eu
Telefon: +36 24520300
Internetcím(ek): (URL) www.man.hu
Fax: +36 24520301
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7135891725 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2. számú szerződésmódosítás időpontja: 2022. június 14.
Ajánlatkérő első alkalommal 2022. február 28. napján módosította az adásvételi szerződést, mely alapján a
szerződéses érték 7 066 292 475 ,-Ft-ra csökkent.
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
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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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

411

Kiegészítő szójegyzék

34121000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34121000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1116 Budapest, Törökverő u. 2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/I. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI motorral rendelkező autóbusz
beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap
időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.
A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 75 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok esetében az adott jármű leszállításától és annak átvételétől
(részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása
(beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).
A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési
engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.
Az alacsony padló definíciója: Elvárás az egyszintes, alacsonypadlós kialakítású kivitel, lépcső sem megengedett.
Küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340 mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés
funkcióval legalább egy ajtónál legfeljebb 250 mm-es küszöbmagassági értékre csökkenthető. Illetve a járópadló
magasság nem lehet több mint 400 mm.
Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű
oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz
működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki
vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia
kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú
személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.
Opció:
A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 8 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához
kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a
diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)
Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás
és jótállás biztosítása.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy
mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes
mennyiségét lehívni.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 7115942475
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12003653244
Postai cím: Csonka János Utca 2
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.dorgai@man.eu
Telefon: +36 24520300
Internetcím(ek): (URL) www.man.hu
Fax: +36 24520301
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):
Felek az adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) III.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés ellenértékét a járművek vételára (egységár és teljes vételár), valamint a diagnosztikai eszközök
vételára (egységár és a teljes vételár) tekintetében, a Szerződés 2. számú mellékletét képező tételes
ártáblázat tartalmazza, amely megegyezik az Eladó által benyújtott ajánlattal, azzal az eltéréssel, hogy
Eladók a megvételre kerülő 75 db jármű vételárából kedvezményt biztosítanak, amely alapján a járművek
eladási árát nettó 92 799 000 Ft/jármű helyett nettó 91 871 010 Ft/jármű, azaz nettó kilencvenegymilliónyolcszázhetvenegyezer-tíz forint/jármű összegre csökkentik, a tárgyi szerződésmódosítás 1. számú
mellékletét képező árfelülvizsgálatban rögzítettek szerint, továbbá Eladó a megvételre kerülő 75 db
járműből 25 db járműnek a vételárát a fentiek szerint a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként
csatolt Árajánlatban és Nyilatkozatban foglaltak szerint meghatározott vételárát nettó 4.990 EUR/jármű,
azaz nettó négyezer-kilencszázkilencven euro/jármű (nettó 1.986.000 Ft/jármű, azaz nettó egymilliókilencszáznyolcvanhatezer forint/jármű) összeggel megnöveli, a fennmaradó 50 db jármű vételárát pedig
változatlanul hagyja.
A nettó díjakhoz kapcsolódóan a mindenkor hatályos Áfa törvény szerinti általános forgalmi adót kell
felszámítani.
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:
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x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződésmódosítást az alábbi körülmények tették szükségessé:
Az „Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése (CNG I.)” tárgyú közbeszerzési eljárás valamennyi része
tekintetében a hatótávolság vonatkozásában 400 km-es kritérium került a műszaki dokumentációban
meghatározásra. Ezt az Eladó az MAN SORT ciklus szerinti üzemanyag fogyasztás mérési jegyzőkönyv
benyújtásával – abban feltüntettet 403 km-es hatótávolsággal – megfelelően teljesítette.
A Vevő részéről felmerült forgalmi szakmai szempontból - tekintettel arra, hogy a SORT ciklus elméleti
hatótávolságot határoz meg, továbbá figyelemmel arra, hogy 21 db autóbusz esetében a 320 km-t
meghaladó napi futásteljesítmény várható -, a fentiek biztonságos teljesítése okán, továbbá ezen állomány
forgalmi és műszaki tartalékát képező további 4 db autóbusz, így mindösszesen 25 db autóbusz esetében
indokolttá vált az Eladó által megajánlott autóbuszok műszaki specifikációjában szereplő, autóbuszonként
három CNG tartály beszerelése mellett egy negyedik (eredeti ajánlat szerinti űrmértékkel: 338 liter) CNG
tartály beszerelése. Így a 25 db autóbusz esetében a tartályok teljes térfogata 1.352 liter lesz.
A Szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy az megfelel
az alábbiaknak:
a (2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
(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.
Vevő rögzíti, hogy az 1. számú szerződésmódosítás alapján a Szerződés ellenértéke 69 599 250 Ft-tal
csökkent.
Vevő rögzíti, hogy a 2. számú szerződésmódosítás eredményeként Eladó a megvételre kerülő 75 db
járműből 25 db jármű vételárát a 4.990 EUR + ÁFA/jármű (azaz 1.986.000 Ft + ÁFA/jármű) összeggel
növelte meg, míg a fennmaradó 50 db jármű vételárát változatlanul hagyta.
A Közbeszerzési Hatóság 2021. május 6. napján kelt útmutatója alapján A Kbt. 141. § (2) bekezdésének
a) pontja szerinti uniós értékhatár esetén a felek a Szerződés módosításakor irányadó uniós értékhatárt
jogosultak figyelembe venni.
Vevő megállapítja, hogy a 2. számú szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték összesen 49.650.000
Ft-tal nőtt, mely növekedés nem éri el a Szerződés módosításakor irányadó uniós értékhatárt (a 2022.
január 1. napját követően irányadó uniós értékhatár: 75 245 700 Ft), melyre tekintettel megállapítható,
hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjának.
Vevő megállapítja továbbá, hogy az ellenérték növekedése (49.650.000 Ft) nem éri el az eredeti szerződés
értékének 10%-át sem (713 589 172,5 Ft), tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése az eredeti
szerződéses érték 0,7 %-a, mely alapján megállapítható, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2)
bekezdés b) pontjának.
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Tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdés azon feltételére, mely szerint több módosítás esetén a módosítások
nettó összértéke nem értheti el a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjában rögzített értékeket Vevő, mint
a hivatkozott eljárás ajánlatkérője, az alábbiakat rögzíti:
Vevő megállapítja, hogy az 1. és a 2. számú szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték nettó
összértéke összesen 19.948.250 Ft-tal csökkent, mely csökkenés nem éri el a Szerződés módosításakor
irányadó uniós értékhatárt (a 2022. január 1. napját követően irányadó uniós értékhatár: 75 245 700,-Ft),
melyre tekintettel megállapítható, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjának.
Vevő megállapítja továbbá, hogy az 1. és a 2. számú szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték
nettó összértékének csökkenése (19.948.250 Ft) nem éri el az eredeti Szerződés értékének 10 %-át
sem (713 589 172,5 Ft), tekintettel arra, hogy az ellenérték nettó összértékének csökkenése az eredeti
szerződéses érték 0,3 %-a , mely alapján megállapítható, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2)
bekezdés b) pontjának.
A módosítás megfelel továbbá annak a kitételnek, mely szerint a módosítás nem változtatja meg
a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, ugyanis Ajánlatkérő a
módosítást követően is, a módosítást megelőző darabszámú autóbuszok leszállítását, továbbá azok
átvételétől számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítását
várja el. A módosítás csupán a 350 km-t meghaladó napi futásteljesítményű autóbuszok biztonságos
teljesítését hivatott előmozdítani. Az ellenérték fentiek szerinti módosulásán kívül a szerződésmódosítás a
Szerződés más rendelkezését nem érintette.
Vevő rögzíti továbbá, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésének, tekintettel arra,
hogy amennyiben ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe
véve határozta volna meg, Ajánlatkérő akkor is ugyanazon szabályok szerinti indította volna meg a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást.
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: 7135891725 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7115942475 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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Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (12769/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
Nemzeti azonosítószám: 15335061202
Postai cím: Városház Tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 203861876
E-mail: szabo.gothard.mate@gmail.com
Fax: +36 72584030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.komlogesz.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/EKR000909772022/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:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000909772022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón
Hivatkozási szám: EKR000909772022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

417

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak megfelelően:
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 41.232 adag/év
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 273.055 adag/év
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 188.038 adag/év
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 45.301 adag/év
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 20.350 adag/év
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 36.000 adag/év
Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a középiskola-szakiskola-gimnázium étkezők részére az „A” és „B” menü
választásának lehetőségét.
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni.
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Komló város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak megfelelően:
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 41.232 adag/év
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 273.055 adag/év
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 188.038 adag/év
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 45.301 adag/év
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 20.350 adag/év
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 36.000 adag/év
Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a középiskola-szakiskola-gimnázium étkezők részére az „A” és „B” menü
választásának lehetőségét.
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni.
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama legfeljebb egy alkalommal, további 24
hónapra
meghosszabbítható a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján.
A szerződés 2023. január 1. napján lép hatályba. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2023. január 2. napja.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: I. Kizáró okok: A kizáró okokra vonatkozó
előírások a VI.4.3) pontban kerülnek feltüntetésre.
II. Alkalmassági minimumkövetelmények:
A) Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem ír elő.
B) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:
Igazolási mód:
M.1/ Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. §
(3a) bekezdés a) pontjában foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseinek alkalmazása
esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
(közétkeztetés) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát
(a szolgáltatás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (az
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szolgáltatás szerinti ételadagok típusát és napi számát), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó,
nap]) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és
telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2/ Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését,
képzettségét illetve végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás
kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek,
valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét,
végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre
állási nyilatkozatát, illetve a végzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A
teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5)
bekezdésére.
M.3/ Minőség biztosítására vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvány másolatának
benyújtása szükséges a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.
M.4/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 676/2020 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosítóját;
valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó Éltv. 23. §
(5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítését [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés i) pont].
Ajánlatkérő előírja, hogy az M.4/ pontban bemutatott, a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha
és Ajánlatkérő székhelye közötti szállítási időtartamot szükséges bemutatni a 2. értékelési szempont
vonatkozásában.
Alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik:
M.1/ a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett és 36 hónapon belül teljesített,
a jelen eljárás tárgya (közétkeztetés) szerinti szolgáltatásra vonatkozó legalább egy referenciával,
amely legalább 12 hónapon keresztül történő folyamatos, közétkeztetés tárgyú szolgáltatás nyújtására
vonatkozott, és amely tartalmazott legalább 350.000 adag mennyiségű bölcsődei és/vagy óvodai és/vagy
iskolai és/vagy szünidei étkeztetést.
A referenciakövetelmény mennyiségi előírása legfeljebb három szerződésből teljesíthető.
M.2/ legalább
a) 1 fő felsőfokú végzettségű, a közétkeztetésben 36 hónap tapasztalattal rendelkező dietetikussal,
b) legalább 1 fő élelmezésvezető szakemberrel, aki a közétkeztetésben legalább 36 hónap tapasztalattal
rendelkezik.
M.3/ a) élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó, érvényes ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b) bármely nemzeti
rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel,
vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.4/ a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosítóval [676/2020 Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdés a) pont],
b) nem mutatja be a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv.
23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeit [676/2020
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont].
Az M1-M2. alkalmassági követelményre vonatkozó előírás: A Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján az
Ajánlatkérő a főzőkonyhában végzett ételkészítési szolgáltatást a közbeszerzés tárgya és a szolgáltatás
minősége szempontjából alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért előírja, hogy az ezzel kapcsolatos
szolgáltatási elemet maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike
végezze. Erre tekintettel a referenciára és a szakemberekre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához
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az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat sem
végezheti alvállalkozó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2008. évi XLVI.
törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről;
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról;
676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó
eljárások sajátos szabályairól.
Ajánlatkérő a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőknek
az ajánlatukban be kell mutatniuk:
a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5)
bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeit,
c) a táplálkozás egészségügyi minősítésének elektronikus másolati példányát, vagy megjelölve az NNK
(Nemzeti Népegészségügyi Központ) honlap címét, ahol a minősítése megtalálható.
Ajánlatkérő a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
vonatkozó feltételként előírja, hogy:
a) 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka;
b) 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid
ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből kell, hogy származzon.
A fentiekről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Felek megállapodnak, hogy a megfelelő nyersanyagellátás biztosítása érdekében Vállalkozó a szerződés
időtartama alatt minden naptári év utolsó hónapjában nettó 36.000.000,- HUF előleg igénybevételére jogosult. Az
előleg összege az igénybevételt követő naptári év 1-3. hónapjának számláiból egyenlő arányban kerül levonásra.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések magyar HUF-ban történnek és nem köthetők semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szerint 30 napon belül. Ajánlattevő havonta állíthat ki számlát az előző hónapban elvégzett és leigazolt
teljesítéseknek megfelelően. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Opció: Ajánlatkérő az alapmennyiségen felül bármely ételadagból rendelhet többlet mennyiséget, legfeljebb
30%-os
mértékben. A többlet mennyiséget az alapmennyiségre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelően kell
szállítani. Ajánlatkérő a többlet mennyiségre vonatkozó opciót a szerződés lejáratáig bármelyik évben, az
alapmennyiség megrendelésére vonatkozó feltételek szerint hívhatja le.
Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles rendelkezni
legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/kár limit összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás
(közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak
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a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Ha Ajánlattevő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) / Súlyszám: 45; 2. Az ételkészítés és az
átadás közötti minél rövidebb időtartam (perc) (max. 45 perc) / Súlyszám: 25. 3. Elektronikus és offline
formátumban működtetett vendégelégedettségi és panaszkezelési rendszer létrehozása és a szerződés
hatálya alatt folyamatos üzemeltetése. (igen/nem) / Súlyszám: 10; 4. A napi háromszori étkezések esetében
a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon (10 alkalom) felüli
teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szolgáltatása (min. 0, max. 2 alkalom) / Súlyszám: 20.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részajánlattétel kizárásnak indoklása: A közbeszerzés tárgyát képező étkeztetés az egyes
részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nem kezelhető,
a szerződésszegés következményei – a felelősség ellenőrizhetetlen megoszlása miatt – nem
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érvényesíthetők. A szolgáltatás komplex jellege miatt annak megbontása a beszerzés ellenértékének
növekedését eredményezné. 2. Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg a felhívás III.1.4) M.1/-M.4/ pont esetében.
3. Összesített nettó árat a kiadott árrészletező táblázat szerinti részletes költségvetéssel kell megadni.
Értékelés az árrészletezőben meghatározott egységárak és az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált
összesített ár, de az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján történik.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 5.
FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté (00952) 6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 8. Az ajánlathoz csatolni kell: a felolvasólapot; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan; - ajánlattevő nyilatkozatát a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint; - a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat;
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira vonatkozóan; - nyilatkozat az alkalmasság
megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint; - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő,
közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy
aláírás mintáját; - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen
eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú nyilatkozat kell; - amennyiben ajánlattevő kapacitást
biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re; - árrészletezőt. A Kbt. 41/
A. § (1) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújthatóak, azonban ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként
a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján
kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 9. Az ajánlat összeállításának költsége az
ajánlattevőt terheli. 10. A nem magyar nyelvű dokumentumok mellé a magyar fordítást csatolni kell. 11.
Többváltozatú ajánlat nem tehető. Kbt. 114. § (11) nem alkalmazandó. 12. Ajánlatkérő nem rendel el
újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba. 13. Értékelési módszerek ismertetése: 1. és 2. értékelési szempont: a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. mell. 1. pontja aa) a „Fordított
arányosítás”. 3. értékelési szempont: pontozás. Amennyiben az ajánlattevő vállalja a vendégelégedettségi
és panaszkezelési rendszer bevezetését és üzemeltetését, 10 pontot kap, amennyiben nem vállalja,
0 pontot kap. 4. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 2020.
március 25.) 1. mell. 1. pontja ab) az „Egyenes arányosítás”. 14. A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja alapján
a bontás időpontja: 2022. július 12. 15:00. A bontás az EKR-ben történik. 15. Ajánlatkérő az eljárásban
helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy
a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 840 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező
saját tulajdonú, vagy bérelt, érvényes műszaki engedéllyel és diétás kiszolgált képességgel rendelkező,
továbbá közétkeztetési szolgáltatásra ÁNTSZ engedéllyel rendelkező havaria főzőkonyhával, ahonnan
havaria esetén a szolgáltatást 1 órán belül minden jogszabályi előírás betartása mellett biztosítani
tudja. A havaria főzőkonyha nem egyezhet meg az M.4. alkalmassági követelmény vonatkozásában
bemutatott főzőkonyhával. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig a havaria konyha
rendelkezésre állását nem tudja igazolni, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A havaria konyha
rendelkezésre állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 17. Ajánlatkérő a nyertes közös
ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja. 18. Az ajánlati
kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontásától számított 30 naptári nap. 19. Ajánlattevőnek a 2.
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értékelési szempont alátámasztásaként csatolnia kell az főzés helyszíne és Ajánlatkérő székhelye közötti
szállítási időtartamot alátámasztó dokumentumot (útvonaltervezőről készített képernyőképet, melyből
megállapítható az útvonal megtételéhez szükséges időtartam). 20. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia
kell a 676/2020 Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése által előírt táplálkozás egészségügyi minősítését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
foglaltak szerint.
I. A kizáró okok felsorolása:
Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza.
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) pontja szerinti kizáró
okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt),
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek előzetesen a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Az ajánlattevő – amennyiben gazdasági társaságnak minősül – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének
bemutatásával. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az
alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában
nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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
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valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (12757/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15825304205
Postai cím: Arany János Utca 37.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Henriett
Telefon: +36 46401634
E-mail: gazdasagi@meszegyi.hu
Fax: +36 46562277
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.meszegyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.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/EKR000724212022/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:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000724212022/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
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szociális étkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000724212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

428

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55523000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Szociális étkeztetés” tárgyú a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen nevesítettek szerint szociális intézményekben az intézmények
idős gondozottai, ellátottjai számára közétkeztetés biztosítása (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) az adott
szociális intézményben helyben vagy elvitelre vagy házhoz szállítással vállalkozási szerződés keretében, valamint
családok és gyermekek átmeneti otthonában gyermekek és szülők részére közétkeztetés biztosítása (reggeli,
tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) helybeni étkezéssel. A házhozszállítást nyertes ajánlattevő biztosítja.
Az ételek minőségének meg kell felelni a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározottaknak és a 68/2007.
(VII.26.) FVM-EÜM-SZMM rendeletben, valamint a 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról rendeletben
foglaltaknak.
IDŐSOTTHONOK: helybeni étkeztetés hétfőtől-vasárnapig: reggeli 500 (ebből 65 diétás), tízórai 500 (ebből 65
diétás), ebéd 500 (ebből 65 diétás), uzsonna 500 (ebből 65 diétás), vacsora 500 (ebből 65 diétás) adag.
GONDOZÓHÁZAK: helybeni étkeztetés hétfőtől-vasárnapig: reggeli 40, tízórai 40, ebéd 40, uzsonna 40, vacsora 40
adag.
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTOK helybeni étkeztetés hétfőtől-péntekig: ebéd 70 adag (ebből 15 diétás); elvitellel
hétfőtől-szombatig: ebéd 260 adag; házhoz szállítással hétfőtől-szombatig ebéd: 320 adag, hétfőtől-vasárnapig:
reggeli 10, ebéd 10, vacsora 10 adag.
CSALÁDOK- és GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA: helybeni étkeztetés hétfőtől-vasárnapig: reggeli 30, tízórai 20,
ebéd 25, uzsonna 20, vacsora 30 adag.
Feladat az étkezési igénylések, a rendelések és a teljesítések folyamatos nyilvántartása teljesítési helyenként
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása. A diétás étkezést elsősorban az 1169/2011/EU (2011. X.
25.) Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet II. mellékletében felsorolt allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok
vonatkozásában szükséges alkalmazni. A diétás étkezésnél a Különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló
36/2004. (IV. 26.) ESZCSM együttes rendeletben előírtak is irányadók.
Az ételek szállítását az Élelmiszerhigiéniáról szóló 852 /2004 EK illetve az Állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról
szóló 853/2004 EK rendeletekben meghatározottak szerint kell megoldani. Az ételek melegen tartása a
Vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági szabályairól
szóló 62/2011. (VI.30.) rendelet 19. §-a szerint kell történjen. Az ételszállítás adagszámainak igazolásaként
szállítójegyzéket kell alkalmazni, amely tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti adattartalmat.
Nyertes ajánlattevőt a személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, illetve köteles a
vonatkozó hazai és európai uniós szabályozások betartására.
Az ajánlatban csatolni kell szakmai ajánlatként a beárazott ártáblázatot (tételes ártábla) cégszerűen aláírt pdf
formátumban. A tételes ártáblában meg kell adni a nyersanyagnorma összegét is (nettó Ft/adag).
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásakor be kell mutatni felelősségbiztosítását a közétkeztetési
szolgáltatás teljes egészére kiterjedő, 200 000 000,- Ft/év és 100 000 000,- Ft/káresemény mértékű, közétkeztetési
szolgáltatások ellátására szóló biztosítási kötvény másolatát és a biztosító által kiállított eredeti fedezetigazolást.
Nyertes ajánlattevő köteles a felelőségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenntartani.
A fenti adagszámok tájékoztató jellegűek, a ténylegesen megrendelt és szolgáltatott mennyiségek alapján
történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A megadott, normál étkezésre vonatkozó, várható
mennyiségektől +/-15 % (összesen 30 %) mennyiségi eltérés lehetséges, a diétás étkezések tekintetében +/-15 %
(összesen 30 %) mennyiségi eltérés lehetséges.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szociális étkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

55523000-2

További tárgyak:

55321000-6

Kiegészítő szójegyzék

55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. főzőkonyha
További helyszínek a közbeszerzési dokumentumokban és a IV.1.11) pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közétkeztetési feladatok, valamint ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha és tálalókonyhák üzemeltetése,
ételhulladék begyűjtésével és szakszerű elszállításával bérleti elemekkel vegyes vállalkozási szerződés keretében.
Az ételek mennyiségi és minőségi átvétele az Ajánlatkérő tálalókonyháin az intézményekben érzékszervi
vizsgálattal történik. Mennyiségi hiány, vagy minőségi hiba észlelése esetén az ellátott intézmény vezetője, vagy
az általa kijelölt személy az átadás-átvételkor a hibát haladéktalanul jelzi nyertes ajánlattevő részére. Az ételek
átadása és átvétele ételkísérőjeggyel történik a mennyiség és minőség megfelelőségének feltüntetésével.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szolgáltatás ellátásával összefüggésben a rovar és rágcsálóirtás elvégzése
a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon- és tűzvédelmi feladatok ellátása, élelmiszer
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biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések, ételkészítési és
kiszállítási feladatok megszervezése.
Az elkészített ételek egyes teljesítési helyekre történő szállítása valamint „szociális étkezés – házhoz szállítással”
étkezési forma esetén az ellátottak részére történő kiszállítása nyertes feladata. A Szolgáltatási Központokban
biztosított szociális étkezés formája: helyben fogyasztva/elvitellel/házhoz szállítással.
A megrendelt mennyiség szerinti szolgáltatást az alábbi helyszíneken kell teljesíti legkésőbb a megjelölt
kiszállítási időpontokban:
IDŐSOTTHONOK
Reggeli, tízórai: 06:30-07:30
Ebéd, uzsonna: 10:00-11:00
Vacsora: 16:00-17:00
GONDOZÓHÁZAK
Reggeli, tízórai: 06:30-07:30
Ebéd, uzsonna: 10:00-11:00
Vacsora: 16:00-17:00
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTOK
Ebéd 10:00-11:00
CSALÁDOK, GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA:
Reggeli, tízórai: 06:30-07:00
Ebéd, uzsonna: 10:00-11:00
Vacsora: 16:00-17:00
Étkezési igény leadása
A főzőkonyha részére az étkezési igény leadása a QuadroByte Zrt programjain keresztül lehetséges:
Idősotthonok QB-Osztályos modul
Gondozóházak QB-Osztályos modul
Szolgáltatási Központok QB-Élelem
Az étkezési igény leadásának határideje:
Heti tervezett adagszám: megelőző hét szerda 09:00 óráig
Napi adagszám: az előző héten leadott tárgyheti igény tárgynapot megelőző nap 9:00 óráig módosítható
(lemondás, pótigény)
Rendkívüli módosítás: tárgynapon 9:00 óráig a főzőkonyhával emailben történt egyeztetést követően a QB
programban utólagos módosítással
További előírások:
Vállalkozó dietetikus bevonásával köteles előkészíteni két hétre szóló étlapot, előzetesen egyeztetni,
véleményeztetni szükséges az intézmény vezető ápolójával.
A kiemelt ünnepekhez méltó és hagyományoknak megfelelő ételek biztosítása: Újév (1 nap)., Farsang (1 nap),
Húsvét (4 nap), Karácsony (3 nap), Szilveszter (1 nap)
Zöldségek szervírozása megpucolva, ha szükséges aprítva.
Hetente 2 alkalommal meleg reggeli, 3 alkalommal meleg vacsora biztosítása.
A napi ellátotti létszámra megrendelt adagonként további 3 dl/fő (üres) köménymagleves, a napi adagon felül +
3 dl/fő (normál cukros vagy cukormentes) tea, valamint a június 1-augusztus 31. közötti nyári időszakban +3 dl/fő
limonádé biztosítása.
A naponta biztosítandó kenyér és pékáru adag: minimum 25 dkg/fő.
A tea melegen tartó önadagolós badellában történő biztosítása.
Legalább hetente egyszer (csütörtökön) helyben frissen dagasztott és sütött kelt kalács biztosítása.
Friss, idényjellegű gyümölcs mindennap kell, hogy szerepeljen a tízórai részeként.
A szerződés időtartama 24 hónap, amely a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 4. § (3) bekezdés alapján további 24
hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő jogosult a szerződést a nyertes ajánlattevőnek címzett, legkésőbb a
szerződés határozott időtartama megszűnését megelőző 30. napig közölt egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal,
legfeljebb további 24 hónappal meghosszabbítani.
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Ajánlatkérő a szolgáltatás ellátásához a közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett 1 db főzőkonyhát és
3 db tálalókonyhát, azok meglévő felszerelési eszközeivel (ingóságaival) és kapcsolódó helyiségeivel együtt
nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja bérleti jogviszony keretében. Bérleti díj: 25.000 Ft/hó. Nyertes
ajánlattevő köteles a rendelkezésére bocsátott a bérlet tárgyát képező helyiségeket használni, azokat a megkötött
szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni, a rezsi költséget
megfizetni. Nyertes ajánlattevő a bérleti díj összegét, havonta előre, számla ellenében a számlán szereplő fizetési
határidőben köteles megfizetni ajánlatkérőnek.
A Családok- és Gyermekek átmenti otthona teljesítési helyeken nincs tálalókonyha.
Ajánlatkérő az élelmezési ellátás minőségi követelményeknek való megfelelését próbaszerűen, bármikor
szakértővel ellenőrizheti.
A szolgáltatást legkésőbb a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül meg kell kezdeni és azt a
szerződés hatálya alatt folyamatosan kell teljesíteni.
Az ajánlatok felbontásának feltételei:
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 szerepelnekaz ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó: Kbt. 68. § (6) bek., 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (1)-(3)
bekezdései.
Irányadó jogszabályok különösen:
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet;
- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
- 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
-szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.)
Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. Ideje: 2022. július 1. napja (péntek) 11:00 órától, az alábbiak szerint:
Helye: Szent Hedvig Otthon 3533 Miskolc, Kórház u. 1. Ideje: 2022. július 1. napja (péntek) 11:00 óra.
Helye: Aranykor Idősek Otthona 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 32. Ideje:2022. július 1. napja (péntek) 12:00 óra.
Helye: Őszi Napsugár Otthon 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Ideje: 2022. július 1. napja (péntek) 13:00 óra.
Valamennyi esetben találkozó: a főbejárat előtt.
A helyszíni bejárás során kérdések nem tehetők fel, azokat kizárólag a Kbt. 56. §-ban és Kbt. 114. § (6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kiegészítő tájékoztatás keretében kérhetnek az ajánlattevők.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) Értékelési szempontok:
1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Forintban megadva) Súlyszám: 85.
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A mindösszesen ajánlati ár a reggeli, tízórai, ebéd, ebéd házhoz szállítással, uzsonna, vacsora, diétás reggeli, diétás
tízórai, diétás ebéd, diétás ebéd házhoz szállítással, diétás uzsonna, diétás vacsora nettó Ft/adag ajánlati árai
összege. Ezen összeget kell a felolvasólapon feltűntetni mindösszesen ajánlati árként.
2. Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékek legalább 20 %-os aránya a beszállított élelmiszerek
között (igen/nem) Súlyszám: 5
Igen megajánlása esetén, nyertes ajánlattevő köteles minden teljesítési év utolsó hónapja 20. napjáig nyilatkozni
arról, hogy a beszállított élelmiszerek között az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékek
aránya százalékban kifejezve mennyi. A nyilatkozatot alá kell támasztani nyertes ajánlattevő a szerződés tárgya
teljesítéséhez kapcsolódó tárgyévi élelmiszer beszerzések számlái illetve adásvételi szerződései alapján készült
kimutatással, amelyből egyértelműen ki kell derülnie és amelynek alá kell támasztania a nyilatkozatban szereplő
százalékos értéket.
3. Valamennyi beszerzett termék összértékéből a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek és
helyi élelmiszer termékek összesített aránya vonatkozásban meghatározott 60 % aránynál kedvezőbb (nagyobb)
arányú vállalás (%-ban megadva; min. 0 %, max. 40 %) Súlyszám: 5.
Nyertes ajánlattevő köteles minden teljesítési év utolsó hónapja 20. napjáig nyilatkozni arról, hogy valamennyi
beszerzett termék összértékéből a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek és helyi élelmiszer
termékek összesített aránya vonatkozásban jogszabályban meghatározott aránynál kedvezőbb (nagyobb) arányú
vállalásaránya százalékban kifejezve mennyi. A nyilatkozatot alá kell támasztani nyertes ajánlattevő a szerződés
tárgya teljesítéséhez kapcsolódó tárgyévi élelmiszer beszerzések számlái illetve adásvételi szerződései alapján
készült kimutatással, amelyekből egyértelműen ki kell derülnie és amelynek alá kell támasztania a nyilatkozatban
szereplő százalékos értéket.
A megajánlásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek
összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi
élelmiszer termékekből kell, hogy származzon.
4. Fogyasztói visszajelzési rendszer bevezetése oly módon, hogy a szolgáltatást igénybe vevőnek dokumentált
módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van lehetősége (igen/nem) Súlyszám: 5.
Nyertes ajánlattevőnek a fogyasztói visszajelzési rendszert a szerződéskötésig kell benyújtania. Igen megajánlása
esetén, a nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés napjáig ajánlatkérő részére benyújtani a fogyasztói
visszajelzési rendszerét. A fogyasztói visszajelzési rendszernek megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy az idős
ellátottak képesek legyen véleménynyilvánításra, visszajelzésre (pl. kérdőívek írásban betűméret nagysága
olvasható méretű legyen idősek számára; szükség szerint szóbeli véleménynyilvánításra legyen lehetőség
a már írni nehezítetten képes idősek számára, annak jegyzőkönyvezése). Nyertes ajánlattevő a fogyasztói
visszajelzések összesített eredményeiről negyedévente -a negyedévet követő hónap 20. napjáig - írásban
tájékoztatja ajánlatkérőt. A fogyasztói visszajelzési rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ellátottak
véleménye alapján az étrendre is kihatással lehessen.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-100 pont. Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez
fordított arányosítással (1. értékelési szempont), egyenes arányosítással (3. értékelési szempont) 0-100 pont
között. A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz
viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. ) Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a 2. és 4.
értékelési szempont esetében: pontozás módszere. Amennyiben ajánlattevő a 2., 4. értékelési szempontra igen
megajánlást tesz, úgy 100 pontot kap. Amennyiben ajánlattevő a 2., 4. értékelési szempontra nem megajánlást
tesz, úgy 0 pontot kap. Kizárólag „igen” vagy „nem” érték ajánlható. Ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai
szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal
kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő,
amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 1. pontja esetében
a legalacsonyabb értéket, a 3. pontja esetében a legmagasabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak. Az
eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata
érvényes.
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Pontszám egyenlőség esetén az 1. értékelési szempontra adott alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb
ajánlatot. Ajánlatkérő az értékelési szempontok 3. pontja esetében a megjelölt érték szerinti ajánlatokat kér. A Kbt.
77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a 40 %-nál és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
2.)Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek
összértékének 60 százaléka, 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka
a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből kell,
hogy származzon, kivéve amennyiben ajánlattevő 3. értékelési szempontra tett ajánlata a 80 %-tól kedvezőbb
(magasabb).
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: 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. rend. 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. rend. 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. rend. 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. rend. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 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.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése legalább
az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés év/hó ill. befejezés év/hó); a szolgáltatás tárgya és
mennyisége; 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
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teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 23. §
szerinti módon igazolva.
Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. §-ára tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat
szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban,
referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Közös
ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét meg
kell jelölni.
M2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevont szakember,
szakemberek
megnevezése, végzettsége illetve képzettsége, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit, akiket
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai önéletrajzuk, az elvárt szakmai képzettségről szóló irat
egyszerű másolatának csatolása.
Egy szakembert csak egy alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában, csak egy alkalmassági
feltételnek lehet megfeleltetni.
Ha a szakember végzettsége a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás
megjelölése, nyilvántartásiszám megadása szükséges, a végzettség igazolása nem szükséges. Ha a
szakember a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem szerepel, vagy ilyen nyilvántartás nem
elérhető, akkor a végzettséget érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum benyújtása szükséges,
valamint mellékelni kell a szakember nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat aláírásakor átmenetileg sincs
eltiltva a szakmai tevékenysége gyakorlásától.
Csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, oly módon (szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban,
a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható
legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába.
Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a
szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Az önéletrajzban fel kell tüntetni továbbá: név; elérhetőség; igazolni kívánt alkalmassági követelmény
(annak a pozíciónak a megjelölése, amelybe bevonásra kerül a szakember) és a Kbt. 69. § (11) § szerinti
nyilvántartás elérési útvonala; jelenlegi munkahely, jogviszony; végzettség, képzettség.
Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezésre áll.
M3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek
csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását, amelyeket az ajánlattevő
a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségbiztosítási rendszer
és környezetirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések
egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően. Az
ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. § (1) bek.) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Nyertes ajánlattevő - teljesítés igazolás alapján - havonta 1 db számlát jogosult benyújtani, az ajánlat részeként
csatolt táblázatban szereplő egységárak és a ténylegesen nyújtott szolgáltatás (adagszámok) alapján. A vállalkozó
által kiállított vállalkozói díjról szóló számla a ténylegesen igénybe vett étkezési adagszámok alapján készül oly
módon, hogy az külön tartalmazza a tényleges nyersanyagköltséget.
A számlához a teljesítésigazolást csatolni kell.
A teljesítésigazolásnak részletesen tartalmaznia kell a teljesített adagszámokat élelmezés típusonként. Nyertes
ajánlattevő a rezsi költséget egyéni mérőórák alapján továbbszámlázott szolgáltatásként Ajánlatkérőnek köteles
megfizetni.
A teljesítési-igazolással igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, a Kbt. 135. §
(1) és (5)-(6) bekezdés szerint, átutalással, magyar Forintban történik.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel nyertes ajánlattevő a 2023. évtől kezdődően minden év január
31-ig jogosultajánlatkérőnél kezdeményezni a nyersanyagköltség módosítását, legfeljebb a KSH által közzétett
szakági árindex KSH oldalán közzétett vonatkozó adat mértékével. Ajánlatkérő a kezdeményezés kézhezvételét
követő 15 napon belül elbírálja azt. Ajánlatkérő jóváhagyása esetén, a jóváhagyást követő hónap első napjától
érvényesítheti a nyertes ajánlattevő a módosult vállalkozói díjat.
A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból, amelyért felelős
- késedelme esetén kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a kiszállítási legkésőbbi
időpontokhoz képest nyertes ajánlattevő 60 percet elérő késedelme esetén minden késedelmes 10 perc
után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés időpontjáig a késedelemmel érintett adag nettó
egységárának (az adagra eső teljes nettó vállalkozói díj) 10 %-a, szorozva a késedelemmel érintett adagok
számával, de legfeljebb 30 %. Amennyiben egy napon belül több étkezés is van, úgy minden egyes étkezés önálló
esetként kezelendő a késedelem tekintetében.
A késedelmi kötbér legalább 25 alkalommal történő alkalmazása esetén, a kötbér mértéke minden késedelmes
10 perc után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés időpontjáig a késedelemmel érintett adag
nettó egységárának (az adagra eső teljes nettó vállalkozói díj) 20 %-a, szorozva a késedelemmel érintett adagok
számával, de legfeljebb 60 %. Amennyiben egy napon belül több étkezés is van, úgy minden egyes étkezés önálló
esetként kezelendő a késedelem tekintetében.
A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból, amelyért felelős - a
szerződés meghiúsulása esetén kötbért fizet. A meghiúsulási kötbér mértéke 15.000.000 Forint. A meghiúsulási
kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámít.
A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból, amelyért felelős - a
szerződés hibás teljesítése esetén kötbért fizet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett adag
nettó egységárának (az adagra eső teljes nettó vállalkozói díj) 20 %-a. A hibás teljesítéssel érintett ételt nyertes
ajánlattevő köteles haladéktalanul, de legfeljebb 60 percen belül pótolni.
Nyertes ajánlattevő hibásan teljesít, ha az értékelési szempontra vonatkozó kötelezettségeit nem tartja be. A hibás
teljesítési kötbér mértéke az értékelési szempontra vonatkozó kötelezettség előírásai megszegése első esetén
1.000.000 Forint/alkalom, valamennyi további alkalom esetén 5.000.000 Forint/alkalom.
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1.)
III.1.4) pont folytatása
A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az M1. pontban a közétkeztetés tekintetében,
ill. az M3. pontban előírt követelményekre vonatkozóan az ajánlattevő nem támaszkodhat kapacitást
nyújtó szervre, más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 122/B. § (1)
bekezdés i) pontjára tekintettel.
Szoctv. 122/B. § (1) i) pontja szerint a szerződéses szolgáltatások (étkeztetés) alapján kötött szerződésnek
tartalmaznia kell az étkeztetés szolgáltatás alvállalkozásba adásának tilalmát kimondó rendelkezést.
Szoctv. 122/A. (2) bekezdés c) pontja alapján szerződéses szolgáltatás az étkeztetés.
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.
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban
legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül, a 12 hónap minden napján) teljesített,
legalább 1 db közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
amely legalább átlagosan 700 adag ebéd /nap mennyiséget magában foglaló normál és diétás étkeztetési
szolgáltatás nyújtását és legalább 1 db főzőkonyha üzemeltetését is tartalmazta.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
- a közétkeztetés területén szerzett legalább 3 éves élelmezésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkező 1
fő OKJ 52 811 01 vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel rendelkező élelmezésvezetővel;
- a közétkeztetés területén szerzett legalább 3 éves szakács szakmai tapasztalattal rendelkező legalább 1
fő középfokú szakács végzettségű szakemberrel;
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
-közétkeztetésre vonatkozó ISO 9001, ISO 22000 és HACCP szabvány szerinti tanúsítvánnyal,
-közétkeztetésre vonatkozó ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében az M1. pontban a közétkeztetés tekintetében, ill. az M3. pont
tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6), (10), (11) bekezdései.
Az alkalmasság igazolása tekintetében az M1. pontban az 1 db főzőkonyha üzemeltetése tekintetében, ill.
az M2. pont tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdései.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelmények és igazolási mód:
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés
b) pontja alapján csatolni szükséges a tevékenységre vonatkozó, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) szerinti FELIR azonosító meglétét.
Az eljárás során az ajánlatkérő ellenőrzi a FELIR azonosító meglétét a https://portal.nebih.gov.hu/felirkeresooldalon.
A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az SZ1. pontban előírt FELIR azonosító
meglétére vonatkozóan az ajánlattevő nem támaszkodhat kapacitást nyújtó szervre, más szervezet
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
SZ2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni szükséges a szerződés
teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti
valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeit.
Az SZ2. pont a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásai alapján került meghatározásra, azonban ezen
minősítés becsatolása nem releváns, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő biztosítja a főzőkonyhát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
SZ1. nem rendelkezik az Éltv. szerinti FELIR azonosítóval.
SZ2. nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó
Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti 3 évnél nem régebbi minősítéssel (vagy minősítésre irányuló eljárás
folyamatban van).
2.)
1. Teljesítési helyek
1.1. FŐZŐKONYHA (üzemeltető: nyertes ajánlattevő)
ssz. név cím
1. Őszi Napsugár Otthon 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
1.2. TÁLALÓKONYHÁK (üzemeltető: nyertes ajánlattevő)
IDŐSOTTHONOK
ssz. név cím
1. Őszi Napsugár Otthon 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
2. Aranykor Idősek Otthona 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 32.
3. Szent Hedvig Otthon 3533 Miskolc, Kórház u. 1.
1.3. TÁLALÓKONYHÁK (üzemeltető: ajánlatkérő)
GONDOZÓHÁZAK
ssz. név cím
1. Arany-Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház 3533 Miskolc, Kabar u. 4.
2. Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ és Gondozóház 3534 Miskolc, Kacsóh P. u. 8.
3. Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház 3534 Miskolc, Fazola u. 4.
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTOK
ssz. név cím
1. Arany-Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház 3533 Miskolc, Kabar u. 4.
2. Avas I. sz. Idősek Klubja 3524 Miskolc, Klapka Gy u. 6-8.
3. Avas II. sz. Idősek Klubja 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 6.
4. Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház 3534 Miskolc, Fazola u. 4.
5. Derűs Alkony Szolgáltatási Központ 3530 Miskolc, Arany János u. 37.
6. Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ és Gondozóház 3534 Miskolc, Kacsóh P. u. 8.
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7. Hámori Szolgáltatási Központ 3517 Miskolc, Palota u. 26.
8. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ 3508 Miskolc, Sütő J u. 6.
9. Segítő Kezek Szolgáltatási Központ 3527 Miskolc, Szondi Gy u. 50.
10. Szépkor Szolgáltatási Központ 3525 Miskolc, Mátyás k. u. 15.
11. Újgyőri Szolgáltatási Központ 3532 Miskolc, Andrássy Gy u. 10.
12. Vár-Sétány Szolgáltatási Központ 3535 Miskolc, Bartók B u. 7.
1.4. TÁLALÓKONYHA NÉLKÜLI TELJESÍTÉSI HELYEK
CSALÁDOK- ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
ssz. név cím
1. Családok Átmeneti Otthona 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 84
2. Gyermekek Átmeneti Otthona 3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges (424/2017. Korm. rend. 6. § (1) bek.).
2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek.
alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új
gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági
szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
5. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bek., a Kbt. 65. § (7) bek. és a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) bek. és Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges tartalmú
nyilatkozatot is. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen
ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. A 424/2017. Korm.rend.11. § (1) bek.
alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz benyújtani.
7.Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
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8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási
címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró meghatalmazott, a
meghatalmazást és közjegyzői-, vagy amennyiben a jogszabály megengedi, a 2006. évi V. törvény 9.§
(1) bekezdés szerinti aláírás mintáját is csatolni kell. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás
címpéldány nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű
ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az
adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírásminta csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást is csatolni kell.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben és a Kbt. 69. § (6) bek-ben foglaltak
alkalmazására.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdés 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) bek.irányadók. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást.
11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
12. Az ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41./A. § (1)
bekezdésében foglaltakra.
13. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási, üzleti titokról szóló, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átláthatósági és adatszolgáltatási nyilatkozatot kell tennie.
15. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban,
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2)
bek.).
16. Az eljárásban FAKSZ: Dr. Herbák Henrietta; lajstromszáma 00506; székhelye: 1029 Bp, Toldi u. 7; E-mail
címe: h.herbak@gmail.com .
17. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei
az irányadók.
18. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
19. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
20. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
21. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22. Ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátum: olvasható és
nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar.
23. 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.
24. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
25. Ajánlattevőnek ajánlatában 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.
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26. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket az EKR-ben a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint
írásban értesíti az eljárás eredményéről.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bek.ben 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 10 napos időtartam lejártáig.
28. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárása vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.
A beszerzés részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel. A közbeszerzési
dokumentumok vonatkozó, műszaki követelményeket tartalmazó rendelkezései alapján is megállapítható,
hogy a feladatok sem műszakilag, sem gazdaságilag nem választhatóak külön, műszakilag különösen az
ajánlatkérő által a teljesítéshez biztosított 1 db főzőkonyha nyertes által történő kötelező használatára
tekintettel, amely több ajánlattevő között nem megosztható. A teljesítés azonos étkeztetéseket foglal
magába, így azok szétbontása a műszaki ésszerűséggel ellentétes, továbbá indokolatlanul megnövelné
ajánlatkérő gazdasági-adminisztratív terheit is.
29. Ajánlatkérő az M1, M2, M3, SZ1, SZ2 alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -155. §-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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

441

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság (11172/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Koncessziós hirdetmény
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12771756241
Postai cím: Szentendrei út 207-209
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga László
Telefon: +36 13042370
E-mail: zoldgeneracio@mvm.hu
Fax: +36 13042907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zoldgeneracio.mvm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hungarowind.hu
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746432022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746432022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
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 )
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
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)
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Elnevezés: Tüskésrét naperőmű üzemeltetési koncesszió
Hivatkozási szám: EKR000746432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

444

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
65410000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pécs, Tüskésrét 23429/14 hrsz. külterületén, a Pécsi Hőerőmű rekultivált zagytárolójának területén elhelyezkedő,
2016.03.14.-től kereskedelmi üzemelést folytató, 435 x 23 kW + 5 x 30 kW = 10,155 MW névleges teljesítményű
naperőmű üzemeltetése koncessziós szerződés keretében, 15 év időtartamban..
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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:
Tüskésrét naperőmű üzemeltetési koncesszió
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
65410000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Tüskésrét 23429/14 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 22 hektáron elhelyezkedő Naperőmű az MVM Zöld Generáció Kft. Ajánlatkérő tulajdonában van. A Naperőmű
Pécs, Tüskésrét 23429/14 hrsz. külterületén, a Pécsi Hőerőmű rekultivált zagytárolójának területén helyezkedik el.
A Naperőmű területének tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A Naperőmű fotovoltaikus elemek (napelempanel) segítségével villamos áramot termel, amelyet egyenáramról
váltóáramra történő átalakítással (invertálás) és 0,4 kV-ról 35 kV-ra transzformálással juttat el az országos
hálózatba a Pannon Hőerőműben található 35 kV-os gyűjtősín csatlakoztatási pontján keresztül. Az
energiaátalakítást Huawei gyártmányú inverterek végzik, a transzformálás 8 db 1,25 MVA-es betonházas
transzformátor állomás segítségével történik. Az energiaáram összefogását és továbbítását egy 50 m2-es
kapcsolóépületben elhelyezett SF6 gázos kapcsolóberendezés sor és a hozzá szükséges segédüzemi rendszer
biztosítja. A panelek tartószerkezetei egy sorban 9 oszlopon álló horganyzott acélszerkezetű egységekből állnak,
melyeken a panelek C-sínbe csúsztatva és rögzítve 4 sorban hosszanti oldalukra fektetett 11-11 db panelből
kerültek összeállításra. Az asztalokon villámfelfogó csúcsok biztosítják a villámvédelmet. Az asztalok egymással és
a földbe fektetett EPH hálóval fémesen össze vannak kötve.
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A Naperőmű távfelügyeleti rendszere az MVM Csoport optikai hálózatán keresztül elérhető az üzemirányító
központból, amelyen keresztül az eszközök állapota, működése megfigyelhető, távoli kapcsolások elvégezhetők.
A terület mechanikai vagyonvédelmét beton oszlopokra erősített dróthálós kerítés, a technikai védelmét a
kerítésen belülre telepített infrasorompós rendszer látja el.
A Naperőmű transzformátor állomásaihoz zúzottköves úton lehet eljutni. A Naperőmű területéről a csapadékvíz
eltávolítását egy árokrendszer biztosítja, melynek elvárt működéséhez a rendszeres karbantartás elengedhetetlen.
Az árokrendszer a zagytározó kiépítése során készült. A területen vizsgáló kutak vannak, amelyeket rendszeresen
ellenőriznek a Pannon Hőerőmű Zrt. megbízásából.
A Naperőmű megközelítése a műszaki leírásban szereplő térkép alapján, az 57. sz. útról lekanyarodva, a Pannon
Hőerőmű felé lehetséges. A közelben épített 4 db és a közeljövőben megvalósítani tervezett 5 db 500 kVA-es park
megközelítése a Naperőmű területén keresztül történik, az infra védelmi rendszeren kívül. A kapukat a helyszínen,
mechanikus zárral (lakat) lehet zárni, nyitni.
A naperőmű északi részén a behatolást jelző infraérzékelők és a kerítés közötti sávban elhelyezkedő út szolgál
az Ajánlatkérő Pécs 23429/2, 23429/3, 23429/4 és 23429/6 hrsz.-ú ingatlanokon létesített naperőműveinek,
továbbá más helyrajzi számokon létesítendő újabb naperőműveinek földhivatali bejegyzésben is rögzített
megközelítésére. Ezért ezen naperőművek létesítése, üzemeltetése és fenntartása érdekében az Ajánlattevőnek
folyamatos (0-24 óra) és várakozás mentes átjárási lehetőséget kell biztosítania az Ajánlatkérő és az általa az
említett naperőművekbe belépésre feljogosítottak részére.
A kereskedelmi üzem kezdetekor fennálló alapadatok:
Megvalósítás: KEOP 2015 pályázat keretében.
Megrendelő: MVM Zöld Generáció Kft. (korábbi nevén MVM Hungarowind Kft.)
kereskedelmi üzemelés kezdete: 2016.03.14.
Össz. beépített inverter névleges teljesítmény: 439 x 23 kW =10,097 MW.
Össz. beépített transzformátor teljesítmény 8x1,25 MW= 10 MVA
Össz. beépített napelem DC teljesítmény 10,044320 MWp.
Asztalok dőlésszöge: 30 fok.
A hálózati betáplálási pont a Pannon Hőerőmű 1. sz. cellájában csatlakozik 35 kV-os feszültségszinten az országos
hálózathoz, a kiadott villamos energia mérése és a fogyasztásmérés is ezen a helyen van.
A Naperőmű által megtermelt energia évente:
Év Megtermelt energia, MWh Kiadott energia, MWh
2017 12 934,35 12 569,58
2018 11 767,45 11 427,68
2019 12 475,69 12 168,30
2020 12 779,46 12 444,82
2021 12 574,59 12 167,91
A panelcserékkel a beépített névleges DC teljesítmény 30,8 kWp-kel növekedett a kivitelezéskori állapothoz
képest. 5 db 23 kVA teljesítményű inverter 30 kVA teljesítményű berendezésre lett cserélve és egy új 23 kVA
teljesítményű inverter lett még beépítve.
Nyertes ajánlattevő feladata a naperőmű teljeskörű üzemeltetése, kezelési és karbantartási, javítási feladatok
ellátása, a naperőművi terület gondozása, az erőmű termelésének folyamatos biztosítása, ennek érdekében
beruházások végrehajtása koncessziós szerződés keretében, 15 éves időtartamban. Az üzemeltetés keretében
megtermelt villamos energia értékesítése a nyertes ajánlattevő feladata és őt illeti az ebből származó bevétel.
A nyertes ajánlattevőnek az üzemeltetést, karbantartást és a beruházásokat úgy kell megterveznie és
végrehajtania, hogy a naperőmű a szerződés időtartama alatt folyamatosan és visszavételkor rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban legyen, a berendezések koruknak megfelelő állapotban legyenek. A naperőmű
napelem-teljesítményének csökkenése nem haladhatja meg a napelemek gyártó által – a napelemek gyártói
adatlapján – megadott degradációjával számolt napelem-teljesítmény csökkenését (STC szerint). A nyertes
ajánlattevőnek az egyéb berendezéseket is működőképes állapotban kell visszaszolgáltatnia.
Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.
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(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
x az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell
feltüntetni)
Részszempont: 1 1. Ajánlattevő által fizetendő fix havi koncessziós díj nettó összege (nettó Ft/hónap):
súlyszám: 50
2 2. A koncessziós díjelőleg mértéke (x havi díj): súlyszám: 30
3 3. Ajánlattevő vállalja-e a vagyonvédelmi rendszer bővítését a szerződés hatálybalépésétől számított
365 napon belül (igen/nem), súlyszám: 10
4 4. Ajánlattevő vállalja-e a meteorológiai állomás mérőeszközeinek bővítését a szerződés
hatálybalépésétől számított 150 napon belül (igen/nem), súlyszám: 5
5 5. Ajánlattevő vállalja-e minden panelcsere esetében, hogy a panel beszerzésének időpontjában TIER 1es gyártótól származó paneleket épít be (igen/nem), súlyszám: 5
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő egy szakaszból álló, nyílt eljárást folytat le.
Az eljárás lezárása 2022. szeptember 15-re várható
A II.2.5) ponthoz:
TIER 1-es gyártó fogalma: a Bloomberg független minősítő szervezet által kiadott gyártói gazdasági minősítési
TIER 1 listán szereplő gyártók.
A koncessziós díjelőleg fogalma: ajánlattevő hány havi koncessziós díj megfizetését vállalja előre, egyösszegben, a
szerződéskötést követ 30 napon belül.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
A Kbt. 124. § (4)bek.-re figyelemmel nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll, vagy részéről az a koncessziós beszerzési eljárás során következik be. A
kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány alapján saját nyilatkozatot köteles
a jelentkezésével együtt benyújtani (ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) használatát nem írja elő), továbbá a Kbt. 120.§ (2)bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy
ajánlattevőnek már ajánlata részeként be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat.
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) korm.r. (továbbiakban „Kr.”) 8. és 10. §-a szerint köteles a kizáró okok
igazolására előírt nyilatkozatok / igazolások benyújtására, figyelemmel a 12-14. § és 16. § előírásaira is.
A kizáró okokra a koncessziós eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
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Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., ill.
a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
Kbt.62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában bejegyzett cégadataival
kapcsolatban folyamatban van-e cégbírósági változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz (honosság
szerinti nyilvántartó szervezethez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet mellékleteivel együtt és az
annak érkezéséről a cégbíróság (honosság szerinti nyilvántartó szervezet) által megküldött igazolást.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
A VI.4.3) pont folytatása:
19) Az EKR működtetését a 13/2021. (XI.29.) MvMr alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi,
használatával kapcsolatos felvilágosítást kizárólag tőle szerezhető be, útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas; illetve e-mail: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu.
20) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
21) Az értékelés során adható pontszám 0-10, az értékelés módszere 1. fix havi koncessziós díj: egyenes
arányosítás, 2. koncessziós díjelőleg: egyenes arányosítás, 3.vagyonvédelmi rendszer: pontkiosztás, 4.
meteorológiai állomás: pontkiosztás, 5. TIER 1-es panel: pontkiosztás.
22) Eljáró FAKSZ: dr. Elek Anikó (lajstromszám 00550), dr Takács Éva (lajstromszám 00526)
23) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzést indít. Ajánlatkérő felhívja
a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő
lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
meghatározása: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata aláírja a naperőmű ingatlan használati jogának
alapításáról szóló megállapodás módosítását. Amennyiben Pécs városa nem írja alá a megállapodás
módosítást, Ajánlatkérő azt olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megállapodás módosítás aláírását a
szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is előírja. A szerződés aláírásától számított 30 napon
belüli aláírás Pécs részéről a közbeszerzési szerződés hatályba lépésének feltétele.
24) Ha ajánlatkérő megállapítja, hogy ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya
alá tartozik, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné
nyilvánítani.
25) Az eljárás egy szakaszból áll, az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtásával áll be. A befejezés
indikatív időpontja 2022.09.15. Az eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Koncessziós
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok
megjelölése: A Kbt. 120.§ (2) bek. c) pontja alapján AT nem alkalmazza az EEKD-t. Ajánlatkérő úgy
rendelkezik, hogy az AT-nek már az ajánlat részeként be kell nyújtani az alkalmassági feltételek igazolására
vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat a Kr.-nek megfelelően.
P/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a Kr.19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen
felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóit, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
vagy a közzétett beszámoló adataiból nem ellenőrizhető az alkalmassági feltételek keretében előírt
elvárásnak való megfelelés, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény
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tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról
megismerhető és a közzétett beszámoló adataiból ellenőrizhető az alkalmassági feltételek keretében
előírt elvárásnak való megfelelés, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása a jelentkezésben nem szükséges, ez esetben a gazdasági
szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét szükséges megadnia jelentkezésében.
P/2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a Kr.19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (fotovoltaikus erőmű
üzemeltetése) 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.
A Kbt. 65.§ (6) értelmében 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 alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések
szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra
kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlattevőnek - ha az előírt
alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg - alkalmaznia kell a Kbt.
67. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá a Kbt. 65.§ (12) bekezdését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben utolsó három lezárt üzleti évre
vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján számított
likviditási mutatójának értéke (forgóeszközök záróállománya elosztva a rövid lejáratú kötelezettségek
záróállományával) legalább két évben nem éri el az 1-et.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (fotovoltaikus erőmű üzemeltetése)
összesen nettó 120 000 000 Ft általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az
ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (fotovoltaikus erőmű
üzemeltetése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 120 millió Ft
értéket.
Ha az ajánlattevő beszámolóval, vagy a közbeszerzés tárgyából származó árbevételi nyilatkozattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok
megjelölése: A Kbt. 120.§ (2) bek. c) pontja alapján AT nem alkalmazza az EEKD-t. Ajánlatkérő úgy
rendelkezik, hogy az AT-nek már az ajánlat részeként be kell nyújtani az alkalmassági feltételek igazolására
vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) korm.r.-nek megfelelően.
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M/1. AT a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse a koncessziós beszerzési eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon)
belül teljesített legjelentősebb szolgáltatásait megjelölve legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely),
- a szerződés tárgyát és mennyiségét, a saját teljesítés arányát (olyan részletességű leírás, amely alapján az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap szerinti bontásban,
- kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét, továbbá
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát ajánlattevő minden esetben a szerződés kötő másik fél által kiadott referenciaigazolással
köteles igazolni.
M/2. AT a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével,
végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
– ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezéséről a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az AT-vel
(pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
– végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
– a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír és rendelkezésre áll.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba
történő feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb
9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, legalább egy éven keresztül megszakítás nélkül teljesített,
összességében legalább 5 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű teljeskörű üzemeltetése
tárgyú, szerződésszerűen teljesített referenciával. AK teljeskörű üzemeltetésnek tekinti az elvégzett
feladatot, amennyiben az tartalmaz legalább helyszíni kezelési és karbantartási, távfelügyeleti és
vagyonvédelmi tevékenységet.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
3fő 07134012 képzési program azonosítószámú villamos alállomás kezelő szakmai képzésű vagy azzal
egyenértékű szakképesítéssel ( a 2016.III.4-től a 150/2012. (VII.6.) Korm rendeletben szereplő 35 522 11
Villamos alállomás kezelő, vagy 2016.III.3-ig a 150/2012. (VII.6.) Korm rendelet szerinti 35 522 11 Villamos
alállomás kezelő , vagy a 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet szerinti 33 522 04 0001 33 18 Villamos alállomás
kezelő, vagy az 1/2006. (II.17.) OM rendelet szerinti 33 522 04 0001 33 08 Villamos hálózat és alállomás
üzemeltető, vagy a 37/2003. (XII.27.) OM rendelet szerinti 34 5222 10 Villamosmű-kezelő, 34 5222 08
Villamos gép- és berendezés kezelő szakképesítés).
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1) Fizetési feltételek: A koncessziós szerződés teljesítése során az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar
forint (HUF). A koncessziós díj havonta fizetendő.
2) A koncesszió jogosultját illeti az általa üzemeltetett naperőmű által termelt villamos energia értékesítéséből
származó árbevétel. A jogosult önállóan köthet szerződést az energia értékesítésére. AK felhívja a figyelmet, hogy
a villamos energia értékesítése és annak piaci ára kizárólag a nyertes ajánlattevő üzleti kockázata.
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3) A nyertes ajánlattevő köteles a KD-ban írt feltételek szerinti biztosításokkal rendelkezni, és azt a koncessziós
szerződés teljes hatálya alatt fenntartani, annak meglétét folyamatosan igazolni az AK részére. A biztosítási
megszűnése esetén AK azonnali hatállyal jogosul a koncessziós szerződés felmondására.
4) Ajánlatkérő meghiúsulási, késedelmi, hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevő
részére a szerződéstervezetben írt feltételek esetében.
5) A Jótállási Időszak: a Szolgáltató által Karbantartás körében elvégzett javítási munkálatok esetén 12 (tizenkét)
hónap, 6)Beruházás tekintetében, napelempanelek, inverterek, tartószerkezet, gyűjtőszekrény, transzformátor,
vagyonvédelmi kamera, valamint földmunka és építés esetén 60 (hatvan) hónap, egyéb esetben a jogszabályban
meghatározott időtartam, de legalább 1 (egy) év az üzembe helyezés időpontjától számítva. Részletek a
szerződéstervezetben.
A Karbantartás, Beruházás fogalmak terjedelme tekintetében a szerződés tartalma az irányadó.
7) A fizetésre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései megfelelően
irányadók.
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A becsült érték meghatározására vonatkozó objektív módszer: Az árbevétel az erőmű által várhatóan
megtermelhető villamos energia értékesítése alapján került meghatározásra, az erőmű üzemeltetője a
megtermelt villamos energiát tudja értékesíteni.
A villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel alapját képező értékesítési ár előrejelzése az
alábbiakon alapul:
• Az értékesíthető villamos energia mennyiségét minden év esetén a publikus PVGIS (Photovoltaic
Geographical Information System) adatbázisból származó fajlagos villamosenergia-termelés és az
erőmű várható teljesítménye (a napelemek várható degradációját figyelembe véve) alapján került
meghatározásra (a fajlagos termelés és a várható éves teljesítmények összeszorzásával). A múltbeli
termelési adatok az ezen módszer alapján kiszámított értékekkel összhangban vannak.
• Az erőmű által megtermelt villamos energia a versenypiacon értékesíthető, az értékesítési árat a
mindenkori keresleti és kínálati viszonyok határozzák meg. A jövőbeli értékesítési árakat az erőműben
megtermelt villamos energia 2022. II. negyedévi tény értékesítési ára (amely a piaci szokásoknak
megfelelően tartalmazza a kiegyenlítés költségét, tehát a villamosenergia-kereskedő számára kiegyenlítő
energia díjat már nem kell fizetni) és az MVM Csoportban az üzleti tervezés során alkalmazandó
villamosenergiaár-előrejelzés alapján került meghatározásra.
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2) AK nem biztosítja a részajánlat tétel lehetőségét, mert az erőművi technológia, továbbá az üzemeltetői
felelősség, valamint a kiserőművi összevont engedély és a megtermelt villamos energia értékesítésének
joga nem osztható meg.
3) Az eljárás a Kbt. 126. §(5)bek alapján eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bek. szerinti esetben, valamint
a 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 11.§ (5) bek. c) pontja alapján, ha a legkedvezőbb ajánlatban
meghatározott üzemeltetési díj (koncessziós díj) jelenértéke nem éri el a napelemes villamosenergiatermelő erőmű várható elbontási, rekultivációs költsége jelenértékének, az AK által a fenntartási
időszakban és azt követően elvégzett folyamatos üzemeltetéshez szükséges beruházások jelenértékének
és az AK-t terhelő működési költségek jelenértékének a koncessziós üzemeltetési idővel arányos összegét.
A jelenérték meghatározásakor a koncessziós eljárás kiírásának idejében figyelemebe vett diszkontráta:
2016 és 2021 között 5,6%, 2022-től 6,5%.
4) A Közbeszerzési Dokumentumok (KD) korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen
elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A jelen felhívásban nem
szabályozott kérdések és az ajánlat formai követelményeinek szabályai a KD-ban találhatók.
5) Tárgyi eljárásban történő ajánlattétel előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció. A
kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az ajánlattétellel kapcsolatban a Kbt. 41/A.
§ rendelkezései alkalmazandók.
6) Irányadó rendelkezések a Kbt. 35.-36.§-a, a Kbt. 25.§ (3), (4), (7), (8) bek., 79.§, a szerződéskötésre a Kbt.
131. §.
7)Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző tizedik napig. Ajánlatkérő a válaszokat ésszerű határidőn belül, de legkésőbb
hat nappal az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően adja meg. A kiegészítő tájékoztatással, valamint a
válaszadással kapcsolatos szabályokat a KD tartalmazza.
8) Az Ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései.
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10) AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§ szerinti biztosítja, nem alkalmazva a (6) bek. szerinti
korlátozást.
11) Az alkalmasság igazolása keretében bevont gazdasági szereplőket a Kbt. 138. § szerint be kell vonni a
teljesítésbe. Ezen szervezetek cseréjére kizárólag az ott meghatározott esetekben van lehetőség.
12) AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
Folyt. VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a
Kbt. 148. § alapján nyújtható be.
VI.3) folytatása:
13) A benyújtandó iratok, részletesen a KD-ban:
- Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerint felolvasólap,
- a Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozat,
- A Kbt. 123.§ (4) bekezdés a) b) pontja szerinti nyilatkozat [a Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat tartalmának
megfelelően], nemleges tartalom esetén is,
- a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal,
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § szerint. Közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljáró valamennyi jogosultsággal
rendelkező képviselőt megjelölni. Csatolandó a közös ajánlattételre vonatkozó meghatalmazás,
melynek ki kell terjednie a képviseletre és arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor a közös AT-k képviseletében eljárhat,
- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten kell benyújtani, és az arról szóló nyilatkozatot
indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (4) bek. szerint,
- adatkezelési nyilatkozat
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat és dokumentumok, nemleges nyilatkozat is,
- a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírásmintáját a KD szerint
- Ajánlattevő köteles a KD előírásainak megfelelően a koncessziós műszaki tartalomra vonatkozó előzetes
kezelési és karbantartási utasítást és mellékleteit benyújtani, amely megfelel a Műszaki leírás és mellékletei
tartalmának, az MSZ 1585:2016 szabványban előírtaknak és tartalmazza a tevékenységben résztvevők
feladatainak bemutatását. Érvénytelen az ajánlat, ha az előzetes karbantartási utasítás nem tartalmazza
mind a tervszerű mind az előre nem tervezhető munkák és üzemzavar elhárítások rendjét, valamint a
Műszaki leírás és mellékletei tartalmának és az előzetes kezelési és karbantartási utasítás tartalmának
megfeleltetését bemutató táblázatot, továbbá a tevékenységben résztvevők feladatainak bemutatását
táblázatos formában.
14) AK a Kbt. 54. § szerinti szabályok alkalmazásával ajánlati biztosíték nyújtását írja elő az ajánlattételi
határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 millió HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés helye:
K&H Bank Zrt., az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10401000-50526656-87901004. Az ajánlati kötöttség
beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, a garancia és a kötelezvény dokumentumát
pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
15) Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. AK-nek jogában áll az AT-t a kötöttség hosszabbításra felkérni.
A nyertes AT-nek és adott esetben a második helyezettnek a szerződéskötésig tart az ajánlati kötöttsége.
AK fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás nyertesével történő szerződéskötés meghiúsulása esetén a
második helyezettel szerződést kössön.
16) Az eljárás nyelve a magyar. A AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítását is elfogadja.
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17) AK az eset összes körülménye alapján fogja megítélni, hogy egy adott ajánlat/ajánlati elem kirívóan
alacsonynak vagy irreálisnak minősíthető-e és szükséges-e az ajánlattevőtől ezen okból indokolást kérni.
18) Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, melynek időpontja 2022. július 4. 11:00 óra, helyszín: Pécs
23429/14 hrsz.
Folyt. III.1.1)-ben
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
8 opcionális információ
15 ezt az információt itt vagy - adott esetben - az ajánlattételi felhívásban adja meg
16 csak építési beruházási koncesszió esetében
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BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Fele (13317/2022)
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: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11014959202
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Benigna
Telefon: +36 72502164
E-mail: berta.benigna@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.biokom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.biokom.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/EKR000906782022/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/EKR000906782022/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
x 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
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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:
1 db új hulladékszállító gépjármű beszerzése 2
Hivatkozási szám: EKR000906782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db új kéttengelyes hulladékszállító gépjármű (4x2 alvázra szerelt gépjármű, 10 m3 hidraulikus
működtetésű, öntömörítős rendszerű hulladékgyűjtő felépítménnyel) beszerzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyára és mennyiségére (1db hulladékszállító
gépjármű) tekintettel nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1 db új hulladékszállító gépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: ajánlatkérő telephelye: 7628 Pécs, Eperfás út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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1 db új kéttengelyes hulladékszállító gépjármű (4x2 alvázra szerelt gépjármű, 10 m3 hidraulikus
működtetésű, öntömörítős rendszerű hulladékgyűjtő felépítménnyel) beszerzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap
felett (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 3. Vállalt teljesítési határidő (min. 1 hónap, max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati (szerződéses) ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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) bekezdéseiben felsorolt kizáró
okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból
azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal
együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
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Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatban 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. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 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.
AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot
(EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért az AT felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez olyan alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
fennállnak.
Amennyiben az AT vagy az alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás
helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy
adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
VI.3.9. pont folytatása:
17. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy
alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT
és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát
vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta
az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk
aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy
ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta
csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus
aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási
címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal
együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
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M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja
szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3
év hulladékszállító gépjárművek értékesítésére vonatkozó szállításait a teljesítés ideje (megkezdés
és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és
mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti
referenciaigazolásokat vagy
nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító
bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt,
amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül teljesített, legalább 1 db hulladékszállító gépjármű
értékesítésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való
szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.
III.1.4) 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 teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % késedelemmel érintett nap. A
késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékre vonatkozó – az általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatás (vételár). A késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Ajánlattevő
érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon.
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Elállás esetén az Ajánlattevő – az általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás (vételár) 20%ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei
nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az az Ajánlatkérő szerződésben vállalt kötelezettségeinek
megszegéséből fakad.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Ajánlattevő az írásbeli értesítéstől számított 48 órán belül nem kezdi
meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, késedelemmel érintett
óránként nettó 20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése,
valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla beérkezését vagy – ha bármely, a
Ptk. 6:130.§ (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő
30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.
Ajánlattevő egy darab végszámlát jogosult kiállítani, a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlákat is elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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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
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: 2022/07/15 (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: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKRben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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)
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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) pontja alapján. 1. és 3.: fordított arányosítás; 2.: egyenes arányosítás, a
dokumentációban részletezettek 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 Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős
miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az
ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://
ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget
és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos
telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.
(https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton
tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4)
bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire.
AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a
közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt,
aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.
5. AK a Kbt. 35. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
6. Műszaki-szakmai ajánlat (termékleírás) a „Műszaki leírás” alapján, melyből egyértelműen kiolvasható az előírt
követelményeknek történő megfelelőség.
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Az ajánlattevőknek ajánlatukban minden egyes, a műszaki leírásban szereplő követelmény kérdése tekintetében
nyilatkozniuk kell az azokkal való megfelelőségről. A megfelelés ténye mellett a vonatkozó műszaki adat értéke
kötelezően föltüntetendő valamennyi olyan adat esetén, ahol a „műszaki adat értéke” értelmezhető.
A bemutatásnak (termékleírásnak) tartalmaznia kell a megajánlott termék gyártmányát és típusát.
AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki-szakmai ajánlat teljes körű hiánya az ajánlatnak a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e)
pontja szerinti érvénytelenítését eredményezi.
7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5)
bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Adott esetben AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell
értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy
értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
10. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/
lajstromszám): Zambonné Pápay Szilvia/01414.
12. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk
az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
13. Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempont, az 1. és 3. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az
egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban rögzítettek szerint.
14. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a
részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt
adatokat.
15. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar
fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
16. A részajánlattétel kizárása indokának kiegészítése: A beszerzés tárgyára és mennyiségére (1db hulladékszállító
gépjármű) tekintettel nem értelmezhető.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3.9. pont a III.1.2. pontban folytatódik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13267/2022)
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: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.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/EKR000673002022/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/EKR000673002022/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:
Jármű-, és munkagépalkatrész besz.1-2rész (Keretm)
Hivatkozási szám: EKR000673002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jármű-, és munkagépalkatrész besz.1-2rész (Keretm)
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
104. § (3) bek. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti (egy ajánlattevővel megkötendő)
keretmegállapodás megkötése céljából indítja.
A közbeszerzési eljárás során a részajánlattétel az AF II.1.6. pont szerint biztosított az alábbi részekre (3)
vonatkozóan:
— 1. rész: Személy- és 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, áruszállításra alkalmas gépjárművek
alkatrészeinek beszerzése,
— 2. rész: 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsik, vontatók és pótkocsik és speciális építőipari
munkagépek alkatrészeinek beszerzése.
A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen
megrendelésekre vagy adott esetben a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti konzultációs felhívás
kibocsátására (majd egyedi megrendelés küldésére).
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege az 1. rész tekintetében nettó 5.400.000,-Ft, a 2. rész
tekintetében nettó 19.500.000,-Ft.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására (egyik rész tekintetében sem),
amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció
III. kötet) és az Árazatlan Költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Személy- és 3,5 t alatti gépj alkatrészek besz.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34224100-4

További tárgyak:

34300000-0

Kiegészítő szójegyzék

34330000-9
34900000-6
43600000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne Budapest, Magyarország. A pontos helyszín
a közvetlen megrendelés(ek)ben vagy konzultációs felhívás szerinti egyedi megrendelésekben kerül
feltüntetésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
A jelen közbeszerzési eljárás (Jármű-, és munkagépalkatrész besz.1-2rész (Keretm) ) 1. részének tárgya:
Személy- és 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, áruszállításra alkalmas gépjárművek alkatrészeinek
beszerzése.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
104. § (3) bek. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti (egy ajánlattevővel megkötendő)
keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105.
§ (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy adott esetben a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont
szerinti konzultációs felhívás kibocsátására (majd egyedi megrendelés küldésére).
A jelen közbeszerzési eljárás 1. részének célja, az AD III. kötetben (Műszaki Leírásban) részletesen
meghatározott, személy- és 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, áruszállításra alkalmas gépjárművek
alkatrészeinek beszerzése.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege az 1. rész tekintetében: nettó 5.400.000,-Ft.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés
időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a Közbeszerzési Eljárás 1. része vonatkozásában a Kbt. 65. § (5)
bekezdése szerinti 75%-os szabály betartásának ellenőrizhetőségét lehetővé tevő, az AF III.1.3) pont
M.1.1. pont szerinti referenciakövetelménnyel érintett teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat (az
adásvétellel érintett gépjármű alkatrészek adatait):
A következő, Ajánlatkérő tulajdonában álló gépjárműtípusok vonatkozásában kerül sor alkatrész
beszerzésre: VW Transporter T5, VW Transporter, VW Caddy, Opel Astra, Opel Combo D-Van, Peugeot
Partner 7, Citroen Jumper, Citroen Berlingo, FORD Focus 1.6, Toyota Hilux Pickup, Suzuki SX4.
Egyéb, beszerzendő általános alkatrészek: 72 AH akkumulátor, 55 AH akkumulátor, 44 AH akkumulátor, 36
AH akkumulátor, cseresznye izzó 12V 21/5W, halogén izzó 12V 60X55W.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Eljárás 1. része tekintetében az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjának M.1.
pontjában meghatározott referenciakövetelménnyel összefüggésben az alábbiak szerint adja meg a
jelenlegi ismeretei szerinti becsült teljes mennyiségi adatokat:
VW Transporter T5, Citroen Jumper típusú gépjárművek alkatrészeinek becsült mennyiségei:
- Fékbetét: 20 db,
- Féktárcsa: 20 db,
- Motorolajszűrő: 25 db,
- Légszűrőbetét: 25 db,
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- Üzemanyagszűrő: 15 db,
- Utastérszűrő: 15 db.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás keretmegállapodásos, sajátos beszerzési módszerére
figyelemmel rögzíti, hogy a fenti becsült mennyiségek a beszerzési igény (jelenleg rendelkezésre álló
információkra alapított) becsült volumenét jelölik, azonban a tényleges mennyiség a Keretmegállapodás
teljesítése alatt a fentiektől eltérhet.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos további részletkövetelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a
Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) rögzíti.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a fentiekkel
egyenértékű műszaki megoldásokra vonatkozó megajánlásokat is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közvetlen megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 1 munkanap – max.
6 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati egységár (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
II.2.1) Elnevezés:
3.5 t feletti tehergj,pótk., vontató és spec.munk.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő tárgy:

34224100-4

További tárgyak:

34300000-0
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Kiegészítő szójegyzék

34330000-9
34900000-6
43600000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne Budapest, Magyarország. A pontos helyszín
a közvetlen megrendelés(ek)ben vagy konzultációs felhívás szerinti egyedi megrendelésekben kerül
feltüntetésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
A jelen közbeszerzési eljárás (Jármű-, és munkagépalkatrész besz.1-3rész (Keretm) ) 2. részének tárgya: 3,5
tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsik, vontatók és pótkocsik alkatrészeinek beszerzése.
CPV kódok:
34300000-0 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
34330000-9 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
34900000-6 Különböző szállítóeszközök és alkatrészeik
34224100-4 Pótkocsik és félpótkocsik alkatrészei
43600000-9 Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
104. § (3) bek. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti (egy ajánlattevővel megkötendő)
keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105.
§ (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy adott esetben a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont
szerinti konzultációs felhívás kibocsátására (majd egyedi megrendelés küldésére).
A jelen közbeszerzési eljárás 2. részének célja, az AD III. kötetben (Műszaki Leírásban) részletesen
meghatározott, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsik, vontatók és pótkocsik alkatrészeinek
beszerzése.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege a 2. rész tekintetében: nettó 19.500.000,-Ft.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés
időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a Közbeszerzési Eljárás 1. része vonatkozásában a Kbt. 65. § (5)
bekezdése szerinti 75%-os szabály betartásának ellenőrizhetőségét lehetővé tevő, az AF III.1.3) pont
M.1.1. pont szerinti referenciakövetelménnyel érintett teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat (az
adásvétellel érintett gépjármű alkatrészek és speciális munkagép alkatrészek adatait):
A következő, Ajánlatkérő tulajdonában álló gépjárműtípusok, utánfutótípusok vonatkozásában kerül sor
alkatrész beszerzésre:
Gépjárműtípusok: Mercedes Benz ACTROS, Mercedes Benz ATEGO, Mercedes Benz AXOR, MAN 15.185,
MAN 18.280, MAN TGM-MUT 03, RENAULT TRUCK, VW Crafter 2FJZ.
Egyedi utánfutók: U-flotta kompresszoros, Kontex aszfaltos utánfutó.
Egyéb, beszerzésre kerülő általános alkatrészek: 190-200 AH akkumulátor, 170 AH akkumulátor, 95 AH
akkumulátor, cseresznye izzó 24V 21/5W, halogén izzó 24V H1.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Eljárás 2. része tekintetében az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjának M.1.
pontjában meghatározott referenciakövetelménnyel összefüggésben az alábbiak szerint adja meg a
jelenlegi ismeretei szerinti becsült teljes mennyiségi adatokat:
Mercedes-Benz Actros típusú tehergépjármű alkatrészeik becsült mennyisége :
- Fékbetét: 25 db,
- Féktárcsa: 25 db,
- Motorolajszűrő: 15 db,
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- Légszűrőbetét: 15 db,
- Üzemanyagszűrő: 10 db,
- Utastérszűrő: 10 db.
A következő, Ajánlatkérő tulajdonában álló munkagéptípusok vonatkozásában kerül sor alkatrész
beszerzésre: WIRTGEN 1000L, Wirtgen 130CFI, LINHOFF, HATZ, HONDA GX 120, 160, 175, 270, 340, 390,
410; BOMAG BW90, MEILLER AK 12.TN felépítmény, Atlas Copco SAX 67 D0, DEUTZ F3L 1011 Motor,
VÖGELE 07.83 SUPER 1603-1, CATERPILLER CA242B3, HMB 8.0 ASZFALTKONTÉNER, MECALAC AS700,
MECALAC TLB 890 SM, VOLVO L40B, MUT/FAUN önfelszedős seprőgép, Strassmayer STP1008/4000.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Eljárás 3. része tekintetében az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjának M.1.
pontjában meghatározott referenciakövetelménnyel összefüggésben az alábbiak szerint adja meg a
jelenlegi ismeretei szerinti becsült teljes mennyiségi adatokat:
Speciális munkagépek kiemelt alkatrészei:
- Aszfaltmaró munkagép – marótüske: 2000 db,
- Önfelszedős seprőgép – hengerseprű: 10 db,
- Építőipari kismunkagépek – Motorolajszűrő: 30 db,
- Építőipari kissumnkagépek – Légszűrőbetét: 30 db.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás keretmegállapodásos, sajátos beszerzési módszerére
figyelemmel rögzíti, hogy a fenti becsült mennyiségek a beszerzési igény (jelenleg rendelkezésre álló
információkra alapított) becsült volumenét jelölik, azonban a tényleges mennyiség a Keretmegállapodás
teljesítése alatt a fentiektől eltérhet.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos további részletkövetelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a
Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) rögzíti.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a fentiekkel
egyenértékű műszaki megoldásokra vonatkozó megajánlásokat is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közvetlen megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 1 munkanap – max.
6 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati egységár (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
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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
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: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő (ALKSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy ALKSZ-t, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi kizáró ok
igazolási módok alkalmazását írja elő:
Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyil.-ot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik az AF-ben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a Mo.-on letelepedett AT a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint, a
nem Mo.-on letelepedett AT pedig a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyil.át a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági
szereplőnek nincs az utóbbi jogszabályhelyek szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot
szükséges csatolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az AK elfogadja,
ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közb. elj.-ban 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 ALKSZ vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyil.-ot nyújt be arról, hogy az
igénybe vett mindegyik AV és az ALKSZ (adott esetben természetes személy) vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyil.-ot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az elj.-ban nem írta elő a
már ismert AV-k megnevezését.
A kizáró okok vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos
rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt rendelkezésekre.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek. és a
Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezései.
Igazolás: A kizáró okok igazolódokumentumait (vagyis az EKR űrlap szerinti kizáró okokról szóló
nyilatkozatot és az EKR űrlap szerinti Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot és az
alvállalkozókra valamint kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozó EKR űrlap szerinti nyilatkozatot) a Kbt.
114/A. § és a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján az ajánlat részeként kell benyújtani!
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi alkalmasság
igazolási módok alkalmazását írja elő:
Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1. a Kbt. 65. § (1) a) és a 321/2015. Kr. 19. § (1) c) alapján ajánlattevő az ajánlati felhívás feladását
megelőző legfeljebb 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a 321/2015. Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Igazolás: a P.1. alkalmassági követelmény igazolására (a Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (2) bek. alapján) az ajánlat részeként kell benyújtani az AD I. kötet szerinti nyilatkozatminta
alkalmazásával a teljes árbevételről szóló nyilatkozatot!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AK a közbeszerzési eljárás részei tekintetében az
alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
P.1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a(z) általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem éri el:
az 1. rész tekintetében a nettó 4.000.000,- Ft-ot,
a 2. rész tekintetében a nettó 12.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (vagyis az árbevételi adataik összeadásával vagy akár úgy is, hogy csak az egyik AT teljesíti
teljes mértékben az alk. minimumkövetelményeket).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi alkalmasság
igazolási módok alkalmazását írja elő:
Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (1) a) és (1a) a) alapján AT az AF feladásától visszafelé számított 6
éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül teljesített legjelentősebb szállításainak
ismertetésével tudja igazolni alk.-át ref.nyil.-tal vagy a szerz.-t kötő másik fél által adott ig.-sal (a Kr. 23. §
alapján).
Igazolás: Az M.1. alkalmassági követelmény igazolására (a Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (2) bek. alapján) az ajánlat részeként kell benyújtani az AD I. kötet szerinti nyilatkozatminta
alkalmazásával a referencianyilatkozatot (vagy adott esetben referenciaigazolást) azzal, hogy az AT a
321/2015. Kr. 1. § (7) bek. alapján korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolások is benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3
éven belül (36 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
M.1.1) 1. rész: VW Transporter T5 vagy Citroen Jumper típusú gépjárművek vagy ezekkel egyenértékű
(vagyis 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, áruszállításra alkalmas) gépjárművek alábbi
alkatrészeinek szállítása:
- Fékbetét: 15 db,
- Féktárcsa: 15 db,
- Motorolajszűrő: 18 db,
- Légszűrőbetét: 18 db,
- Üzemanyagszűrő: 11 db,
- Utastérszűrő: 11 db.
M.1.1) 2. rész: Mercedes-Benz Actros típusú tehergépjármű vagy ezzel egyenértékű (vagyis 3,5 tonnát
meghaladó össztömegű) tehergépjármű alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Fékbetét: 18 db,
- Féktárcsa: 18 db,
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- Motorolajszűrő: 11 db,
- Légszűrőbetét: 11 db,
- Üzemanyagszűrő: 7 db,
- Utastérszűrő: 7 db.
M.1.2) 2. rész: Továbbá az alábbi speciális munkagépek alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Aszfaltmaró munkagép – marótüske: 1500 db,
- Önfelszedős seprőgép – hengerseprű: 7 db,
- -Építőipari kismunkagépek – Motorolajszűrő: 22 db,
-Építőipari kismunkagépek – Légszűrőbetét: 22 db.
Az M.1. pont szerinti referenciakövetelmény igazolható egy vagy több referenciaszerződésre való
hivatkozás útján is (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási
hivatkozási alapok) összeadásával).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi biztosítékokat írja elő:
Ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő nem ír elő.
Szerződéses biztosítékok (késedelmi-, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben
foglaltak szerint (Késedelmi Kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett Termék(ek) nettó
ellenértékének 1%-a, maximuma a késedelemmel érintett Termék(ek) nettó vételárának 20%-a, Hibás
Teljesítési Kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett Termék(ek) nettó ellenértékének 1%-a,
maximuma a hibás teljesítéssel érintett Termék(ek) nettó vételárának 15%-a, Meghiúsulási Kötbér
mértéke a keretmegállapodás meghiúsulása esetén a Közbeszerzési Eljárás adott részében rendelkezésre
bocsátott keretmegállapodás szerinti nettó keretösszeg 20%-a, vagy a Közbeszerzési Eljárás bármely része
tekintetében kiadott közvetlen megrendelés meghiúsulása esetén a közvetlen megrendelés szerinti nettó
ellenszolgáltatás 20%-a).
Részletek az Ajánlati Dokumentáció II. kötetében (Szerződéstervezetben).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi fizetési feltételeket írja elő:
Ajánlatkérő nem biztosít előleget. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bek., valamint a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:42-45. § bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek
figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az AK által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az AK által kézhezvételétől számított 30 napos
fizetési határidővel, átutalással kerül sor.
A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás, valamint az annak alapján kiadásra kerülő közvetlen
megrendelés(ek) és/vagy konzultációs felhívás(ok) tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
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:
AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi teljesítési feltételeket írja elő:
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Ajánlatkérő nem biztosít előleget. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bek., valamint a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:42-45. § bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek
figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az AK által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az AK által kézhezvételétől számított 30 napos
fizetési határidővel, átutalással kerül sor.
A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás, valamint az annak alapján kiadásra kerülő közvetlen
megrendelés(ek) és/vagy konzultációs felhívás(ok) tartalmazzák.
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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: 2022/07/11 (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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: eKr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén nyújtható be.
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000673002022/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
(továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. harmadik negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az összes rész tekintetében: Az I. ért. szemp. [Nettó ajánlati ár] tekintetében irányadó pontszám. módsz.:
ford. ar. A II. ért. szemp. [Közv. megr. szállítási határidő (min. 1 – max. 6 munkanap)] tekintetében irányadó
pontszám. módsz.: egy. ar.
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: Az alábbiak az összes (2) rész tekintetében irányadóak:
1) A jelen közb. elj. a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint indított nyílt (hird.-nyel induló) közb. elj. (Kbt. Harmadik
rész. Az e-Kr.11-12.§-ai és a Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is irányadóak.
2) Az aj.-hoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil.minták kitöltésével képzett nyil.okat, valamint az AD I. kötetben rend.-re bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf
formátumú nyil.-okat is, továbbá a rendelkezésre bocsátott excel formátumó árazatlan költségvetés árazott
változatát (excel és aláírt pdf formátumban is) az AD I. kötetben foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az aj.-ot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtan. által
ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghat.-t).
5) Foly.-ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT köteles csatolni a cégb.-hoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és a cégb.-i
érkeztetési igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot (utóbbi esetben nemleges nyil.-ot is).
7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
8) Azon alk. köv.-ek, amelyek a minősített AT-k hivatalos regisztrációs feltételeinél szigorúbbak: P.1., 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 AT-k kötelesek csatolni az együttműködési megállapodásba foglalt, egyértelmű felelősségváll.-ról szóló
nyil.-ot.
11) AK az aj.-okat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az AF II.2.5)-ben meghat. legjobb ár-érték arányt
megjelenítő, ért.-i szempontok szerint értékeli.
I. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:
Közvetlen megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 1 munkanap – max. 6 munkanap), Súlyszám: 15,
II. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám: Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 85.
A fenti I. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2022. évi 60. szám; 2022. március 25.) 1.
sz. mellékletének 1. A) 1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
A fenti II. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2022. évi 60. szám; 2022. március 25.) 1. sz.
mellékletének 1. A) 1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben.
12) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.
13) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, vagyis Ajánlatkérő eredménytelenné fogja
nyilvánítani a Közbeszerzési Eljárás azon részét, amelyben az ajánlattételi határidőn belül nem érkezik be legalább
2 ajánlat.
14) Az aj.-hoz csatolandó az AK által az AD II. kötetben meghat. paraméterekkel rendelkező szakmai fel.bizt.-ról
szóló AT nyil. (telj.-i határidőt követő 1 hónapig érvényes kb. tárgya szerinti hídfő felülvizsgálati tev.-re von.-ó
fel.bizt., min. köv.: 1. rész: min 12 millió HUF/káresemény + min 16 millió HUF/kárév, 2. rész: min 6 millió HUF/
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káresemény + min 8 millió HUF/kárév, 3. rész: min 4 millió HUF/káresemény + min 6 millió HUF/kárév, 4. rész: min
3 millió HUF/káresemény + min 4 millió HUF/kárév). Az előírt felelősségbiztosítás megléte szerződéskötési feltétel.
15) AK beszerzési igénye nem tartozik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alá, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
eljárás tárgya árubeszerzés (és nem építési beruházás vagy a Kbt. 8. § (3) bek. szerinti építési beruházáshoz
kapcsolódó szolgáltatás).
16) Az Ajánlati Felhívás VI.3.9) pontjában és egyéb alpontjaiban foglaltak a Közbeszerzési Eljárás mindegyik
részére vonatkoznak (kivéve, ha a felhívás adott rendelkezése egyértelműen és kifejezetten kizárólag csak a
Közbeszerzési Eljárás valamelyik részére vonatkozik).
17) A közbeszerzési dokumentumok részeként Árazatlan Költségvetést is rendelkezésre bocsát az Ajánlatkérő,
melynek a kitöltésével kialakított Árazott Költségvetést is csatolni kell az ajánlathoz.
18) Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti bírálati könnyítő szabályokat.
19) AK 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.
20) A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján AK 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.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (13413/2022)
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: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325763211
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András igazgató
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaipoly.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/EKR000815082022/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/EKR000815082022/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
x 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:
Vízgazdálkodási tervezés a Tápió-Hajta vidéken
Hivatkozási szám: EKR000815082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

480

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások megvalósításához szükséges
tervezői feladatok teljes körű ellátása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük
alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre
elkülönítését. Az egyes területegységek egy vízgyűjtő területhez tartoznak, valamint természetvédelmi
szakmai szempontból, illetve a védettséget tekintve is egy egységet alkotnak. A fejlesztések tervezése
éppen ezért egységes és egy időben történő komplex tervezői szemléletet igényel. Továbbá a projekt
hatékony megvalósítását (szakmai eredmények, költségek, ütemezés) az összehangolt, egységes tervezés
sokkal eredményesebben szolgálja, mint az egyedi, területegységenként különálló tervezés.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vízgazdálkodási tervezés a Tápió-Hajta vidéken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

71245000-7

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Költő u. 21. (Ajánlatkérő központi ügyfélfogadási
irodája)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tervező feladata, hogy a Tervezési munkálatok keretében elkészítse a KEHOP-4.1.0-15-2021-00090
azonosító számú, „A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése”
című pályázat megvalósításához szükséges összes írásos és tervi dokumentációt az alábbi helyszíneken:
I. Helyszín - Zagyva-Hajta átkötés területegység
A tervezés tárgyát képező munkamennyiségek:
nyomócső építése D 200 KPE, 1 800 fm
vízkivételi szivattyúállás, 1 db
Napelem, szigetszerűen, 1 db
medervédelem, 1 db
vízmérce létesítés , 2 db
II. Helyszín - Hajta mellékágak tavai (Fehér-tó, Fekete-tó, Gyulai-tó, Nagy-tó) területegység
A tervezés tárgyát képező munkamennyiségek:
duzzasztó műtárgy, 3 db
vízmérce létesítés, 3 db
Elvégzendő feladatok területegységenként:
- Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
- Környezeti Hatásvizsgálat hatóság erre irányuló döntése alapján
- Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció
- Kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetés elkészítésével együtt)
- Kivitelezésre irányuló Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírása
A tervezéssel érintett beruházások részben Natura 2000 területet és védett természeti területeken
valósulnak meg.
A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M2.A. szerinti szakembernek az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt időtartamon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, a 36
vagy annál magasabb érték max pontot kap) 20
2 A III.1.3) M2.B. szerinti szakembernek az alk-i min. köv-ként előírt időtartamon felüli víz- és földtani közeg
védelemi szakértői többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, max 36 hónap) 15
3 A III.1.3) M2.C. szerinti szakembernek az alk-i min. köv-ként előírt időtartamon felüli élővilágvédelmi
szakértői többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0, a 36 v magasabb érték max pontot kap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) / 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: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: III. Helyszín - Öreg-Hajta területegység
A tervezés tárgyát képező munkamennyiségek:
földmedrű csatorna építése, 950 fm
meglévő áteresz felújítás, 1 db
Elvégzendő feladatok:
- Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
- Környezeti Hatásvizsgálat hatóság erre irányuló döntése alapján
- Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció
- Kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetés elkészítésével együtt)
- Kivitelezésre irányuló Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírása
A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
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: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090
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) bekezdésében felsorolt
kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt 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 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.
Ha az ajánlattevőt 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 kizáró okokra vonatkozó 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 kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés
teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara
és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában
vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai
tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69.
§ (11) bekezdés 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 az egyszerű másolatban történő benyújtásával
szükséges igazolni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának
(vízgazdálkodási építmények tervezése) megfelelő szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen
aláírt nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolással (ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik
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fél által adott igazolás). A szolgáltatások ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak
egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az elvégzett szolgáltatások ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az
alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek
a megnevezését, végzettsége és szakmai tapasztalata ismertetését, akit ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a megnevezett személy a megkívánt végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezik, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű
másolatát, továbbá a bemutatott személy saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az
önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a
bemutatott személy kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban közreműködik.
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás
(kamarai névjegyzék) szerint a 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 a jogosultság megszerzésének pontos
időpontját és azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően
irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített
A) legalább 1 db, 1300 fm nyomócső és 1 db duzzasztó műtárgy építését tartalmazó (megépítés és/
vagy átépítés es/vagy felújítás) vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával
B) legalább 1 db, nyomócső és duzzasztó műtárgy építésére (megépítés és/vagy átépítés es/vagy felújítás)
vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és /vagy előírt környezeti hatásvizsgálat elkészítése tárgyú,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely legalább részben érintett
legalább Natura 2000 területet és/vagy védett természeti területeket.
A referencia egy vagy több szerződés útján is teljesíthetők.
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:
A)1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 21. pont szerinti
(betűjel: VZ-TER) vízgazdálkodási építmények tervezési jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
B) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti „SZKV 1.3." víz- és földtani
közeg védelemi szakértői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal
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C) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti „SZTV 2.1” élővilágvédelmi
szakértői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal
Ugyanazon szakember több pozíciónak való megfeleléshez 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, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, azzal,
hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó
Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő jogosult
rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni.
Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Garanciális (jótállási) kötelezettség, Tervező a szerződés tárgyát képező tervek tekintetében jótállásra
köteles, amelynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állam együttesen finanszírozza, a kifizetés ún. szállítói
finanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott
részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint
történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6), valamint
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül.
Pénzügyi ütemezés: Az Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget a KDban foglaltak szerint.
Előleg: a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében és a Kbt. 135. § (9) bekezdésében
foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő
mértékű előleg kifizetését kérheti. A Tervező részére kifizetett előleg a számlákból (részszámla és
végszámla) arányosan kerül levonásra.
Előleg igénylése esetén Tervezőnek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint a
szerződés hatályba lépésének napjáig választása szerint előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania az
eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja, vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a
272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés 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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

486

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 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: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) – (6) bekezdése 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
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: Többlet fedezet
összegének biztosítására további támogatásra irányuló igény benyújtása és annak el nem fogadása, vagy
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
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 ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1-3. sz. minőségi szempont esetében arányosítás.
Részletek 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.
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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. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Helyszíni bejárás: az ajánlatkérő az ajánlattevők részére helyszíni bejárást biztosít (nem konzultációs jelleggel),
amelynek időpontja és helyszíne: 2022.07.06., 10:00; Találkozási pont: 2760, Nagykáta, Egreskátai út 11/A, TK iroda
A helyszín megtekintésekor az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszíni bejárással kapcsolatban a Kbt. 56. §
az irányadó.
2. A 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 11. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés
hatálybalépését követő 10. napig tervezési szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 30.000.000,- Ft/
év és 3.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel
időpontjáig fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani az ajánlattevő és valamennyi közreműködő
tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint
az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is.
3. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevonja az alábbi
jogosultságokkal rendelkező szakembereket:
A)1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 21. pont szerinti
(betűjel: VZ-TER) vízgazdálkodási építmények tervezési jogosultsággal,
B) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti „SZKV 1.3” víz- és földtani közeg
védelemi szakértői jogosultsággal,
C) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti „SZTV 2.1” élővilágvédelmi szakértői
jogosultsággal
D) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti „SZTjV” tájvédelmi szakértői
jogosultsággal
4. Amennyiben a környezetvédelmi hatóság erre irányuló döntése esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti Környezeti Hatásvizsgálatot nem kell elkészíteni a rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelően a kapcsolódó hatásvizsgálati eljárás lefolytatásával együtt, úgy a tervezői díj a Környezeti
Hatásvizsgálat elkészítésének az ajánlatban meghatározott értékével csökken. A tervező díj fentiek szerinti
módosulását Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosulásnak tekinti.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb,
számszerűsíthető adatok) EKR űrlap alkalmazásával,
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó) EKR űrlap
alkalmazásával,
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9.
§ (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében – ha
aláírási címpéldány nem ismert – az aláírás képét és a képviseleti jogosultságot is tartalmazó teljes bizonyító erejű
vagy közjegyző által hitelesített okiratot kell az ajánlathoz csatolni,
− a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) EKR űrlap
alkalmazásával,
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásával,
− szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza)
− nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
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− ajánlati ár részletezése (a KD részét képező ártáblázat kitöltésével cégszerűen aláírva, és szerkeszthető excel
formátumban is)
6. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.3. pont M1.-M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
7. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, lajstromszáma 00102
8. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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ELI-HU Nonprofit Kft. (13244/2022)
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: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22604255206
Postai cím: Wolfgang Sandner Utca 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősy Anita
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935542022/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/EKR000935542022/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: Kutatás, fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása 2
Hivatkozási szám: EKR000935542022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ELI Lézerközpont épületeiben található tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek (CCTV- szoftver
követés nélkül, behatolás jelző-, beléptető és felügyeleti rendszerek karbantartása) karbantartása évi négy
alkalommal.
A létesítmény hasznos alapterülete 25.000 m2.
Az ajánlattevő feladata a Siemens MM8000/Desigo CC V5 integrált felügyeleti rendszer karbantartása:
Behatolásjelző (Siemens): Az ajánlattevő feladata, hogy az illetéktelen behatolások jelzésére, az illetéktelen
behatolók elriasztására, helyi, illetve távjelzés adására alkalmas vagyon, és személyvédelmi rendszer
felülvizsgálata, karbantartása.
Beléptetőrendszer (Siemens): A kutatóközpont épületeiben meghatározott pontokon alkalmas személyek
azonosítására, regisztrálására és megadott jogosultságok alapján megfelelő mechanikai eszközökkel a
mozgások engedélyezésére vagy megakadályozására szolgáló kiépített beléptető rendszer, az annak
részét képező menedzsment rendszer és a dozimetriai rendszerrel való kapcsolatot biztosító egyedi
illesztő szoftver karbantartása.
Biztonsági kamera rendszer (Siemens Seetec): Az ajánlattevő feladata a lézerkutató központban
meghatározott területek képi megfigyelését biztosító vagyonvédelmi IP CCTV rendszer karbantartása,
amely a képek rögzítést és visszajátszását biztosítja.
A karbantartás az alábbi főbb feladatcsoportok szakszerű elvégzését jelenti:
A teljes rendszer ellenőrzése
• perifériák és központi elektronika tesztelése, elszennyeződés ellenőrzése a törvény által előírt
gyakorisággal
• vezérlések próbája,
• kettős áramforrás működőképességének ellenőrzése,
• vezetékek ellenőrzése
Kezelés, üzemeltetés
• frissítő kezelői oktatások (új kezelő személyzet számára),
• kezeléssel kapcsolatosan ingyenes telefoni felvilágosítás,
• A törvény által meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése
• kezelőegységek, kezelői felületek működőképességének ellenőrzése, tisztítása adatkarbantartás
• két karbantartási ciklus között eltelt időben történt adatváltozások felvitele a rendszerre
• A szoftverek verziószámának ellenőrzése és az új szoftverváltozatok letöltése (külön árajánlat és
megrendelés után)
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• felújítás (megrendelés esetén)
Az elhasználódott egységek cseréje (pl. akkumulátorok, gázérzékelő szenzorok), továbbá az
elszennyeződött érzékelők megtisztítása külön megrendelés szerint.
Megrendelő az ajánlati ár részeként elvárásként fogalmazza meg, hogy Ajánlattevő 24 órás hibabejelentő
szolgáltatást üzemeltessen.
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 karbantartással és a hibaelhárítási szolgáltatással érintett
tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek műszaki szempontból összefüggő, közös vezérlés alatt álló,
egységes rendszert képeznek, ezért a jelen közbeszerzési eljárásban nem lehetséges részajánlattételre
lehetőséget adni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50312300-8

További tárgyak:

50324200-4

Kiegészítő szójegyzék

50330000-7
50340000-0
50532000-3
50600000-1
72250000-2
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ELI Lézerközpont épületeiben található tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek (CCTV- behatolás
jelző-, beléptető és felügyeleti rendszerek) karbantartása a műszaki leírásban részletezett feladatok és
mennyiségek tekintetében.
A létesítmény hasznos alapterülete: 25 000 m2.
A karbantartással érintett rendszerek:
A Siemens MM8000/ Desigo CC V5 integrált felügyeleti rendszer összes elemének teljes körű
karbantartását évente négy alkalommal kell elvégezni. A karbantartással érintett eszközök listáját a
műszaki leírás tartalmazza.
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Tűzjelző rendszer (Siemens) karbantartás: Az ajánlattevő feladata, az intézmény területén felszerelt
tűzjelző rendszer rendszer karbantartása évente négy alkalommal, amely fogadja az objektumban
felszerelt érzékelőket és jelzést adó eszközöket (tűz, füst).
Cerberus Pro oltásvezérlő rendszer karbantartás: évente egyszer, illetve negyedévente szemrevételezéssel
történő ellenőrzés.
Az érzékelő rendszer vonatkozásában a karbantartás megegyezik a tűzjelző rendszer karbantartásával.
Gázjelző rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
CCTV rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
SPC behatolásjelző rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
Beléptető rendszer (SiPass Integrated MP2.85) karbantartás: évente négy alkalommal
A karbantartással kapcsolatos konkrét szakmai elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás megkezdésének
határideje a hiba bejelentésétől számítva (legkedvezőbb szint: 8 óra, legkedvezőtlenebb szint 48 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Áfa nélkül számított vállalkozói díj (Ft.-ban) / 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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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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) pontja szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ugyanakkor a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése alapján bármely előírt kizáró ok fennállása ellenére az
ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható
ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerint
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 benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás). Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a
határozatot, mely kimondja az érintett gazdasági szereplő megbízhatóságát. Az ilyen tartalmú végleges/
jogerős határozatot az ajánlatkérő mérlegelés nélkül elfogadja.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. §-ának (2)
bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az
ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt
kizáró okok hatálya alá.
Ha az ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott
határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi
kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását /Korm. rendelet 17. § (1a)
bek./.
Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetében a 321 /2015. (X. 30.) K. r. 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni az
EKR-ben található űrlap kitöltésével.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k)
és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1-P/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt P/1-P/3. számú gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel
teljesül, annak megfelel.
P/1-P/2. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – áfa nélkül számított – teljes
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árbevételéről és közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása)
származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont, valamint Kbt. 114. § (2) bek.
utolsó előtti mondata].
P/3. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának adózott eredményre vonatkozó részeit kell csatolnia (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b)
pont, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata].
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek,
a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,
akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után
kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – áfa nélkül számított – közbeszerzés
tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása) származó árbevételéről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (2) bek].
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. §-ának (3) bek-re, a Kbt.
65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bek-eiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben, a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben
foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes
árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összességében - az általános forgalmi adó nélkül számítva - nem éri el a 11.000.000.- Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása
és/vagy javítása) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében – az általános forgalmi adó nélkül számítva – nem
éri el a 8.000.000.- Ft-ot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után
kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési
ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása)
származó árbevétele – általános forgalmi adó nélkül számítva – nem éri el a 8.000.000.- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bek negyedik mondata alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti,
hogy az általa igazolni kívánt M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel.
M/1. A Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három
évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatási tárgyú
referenciamunkákat – figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-ában foglaltakra – a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő nyilatkozatával kell igazolnia. [321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata]
A szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak, illetve az ajánlattevő
referencianyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a
szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, a szolgáltatás mennyiségét,
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a teljesítés (részteljesítés) idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hónap/nap
formátumban), a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági
feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. a) pontjára és 21/A. §-ára.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt.
65. § (7), (9) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (11) és (12), Kbt. 69. § (11) és a (11a)
bekezdései is irányadók.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7) és (9) bek-ben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben
foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három évben nem rendelkezik legalább 12 hónapon át folyamatosan és
az előírásoknak, szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan
referenciamunkával vagy referenciamunkákkal, melynek tárgya összesen legalább 18 000 m2 hasznos
alapterületű létesítmény komplex tűzjelző és biztonságtechnikai berendezéseinek és/vagy rendszereinek
karbantartása és/vagy hibaelhárítása volt.
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 hibás teljesítésért kikötött kötbér alapja a Vállalkozót a szerződéstervezet 27.1 pontja alapján megillető
– áfa nélküli - vállalkozói díj, napi mértéke a hibás teljesítés megszüntetéséig terjedő időszakban a
kötbéralap 0,5 %-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek alapja és mértéke az áfá-t nem tartalmazó vállalkozói díj 20 %-a.
Késedelmi kötbér, melynek alapja és mértéke a késedelemmel érintett elszámolási időszakban Vállalkozót
megillető – általános forgalmi adó nélkül számolt - eseti vállalkozói díj és a kiszállási díj összegének 2 %-a
naponta.
Az adott elszámolási időszakban felmerült késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott
elszámolási időszakban a késedelmi kötbéralap 20 %-át.
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vételárat a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján, a kiállított számla kézhezvételétől számított
30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, valamint azt sem írja elő,
hogy a nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezetet kellene létrehozniuk.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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: 2022/08/01 (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)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6)
bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A minőségi értékelési szempont esetén arányosítás módszere, az ár értékelési szempont esetében fordított
arányosítás 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.
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VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdést.
2) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
3) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2)
P/1.–P/3. és III.1.3) M/1. pontjai.
4) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a karbantartandó rendszerek mindegyikére (azaz CerberusPro, MM8000,
Desigo CC, SiPass, SPC, Siemens CCTV) vonatkozóan azok Gyártója (SIEMENS) vagy az általa erre feljogosított
szervezet által kiadott legalább „SIEMENS karbantartói partner” minősítéssel, vagy egyéb, ezen minősítésekkel
egyenértékű, a Gyártó vagy az általa erre feljogosított szervezet által kiadott olyan dokumentummal, amely
ajánlattevőt ezen karbantartási tevékenységek végzésére Gyártó elismeri. Ajánlattevő az ajánlata részeként
köteles csatolni az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az előírt feltételeket igazoló okiratok másolatait.
5) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a karbantartandó rendszerek Gyártója (SIEMENS) vagy az általa erre
feljogosított szervezet által kiadott legalább „Siemens Building Technologies Rendszerház (Solution Partner)”
minősítéssel, vagy egyéb, ezen minősítéssel egyenértékű, a Gyártó vagy az általa erre feljogosított szervezet által
kiadott olyan dokumentummal, amely ajánlattevőt a karbantartandó rendszerek tekintetében terméktámogatás
nyújtására elismeri. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes,
az előírt feltételeket igazoló okiratok másolatait.
6) Ha az ajánlattevő a 4) és 5) pontokban előírt minősítéssel nem rendelkezik, akkor köteles csatolni
szándéknyilatkozatot arról, hogy legkésőbb a szerződéskötésig az előírt minősítést megszerzi és bemutatja az
ajánlatkérőnek. Az ajánlattevőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy a minősítés megléte a
szerződéskötés feltétele, ennek elmulasztása visszalépésnek minősül, mely lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő a
második helyezettel kössön szerződést.
7) FAKSZ: dr. Kelemen Zoltán, lajstromszám: 00185
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
9) Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján] történik.
10) Jótállás: a beépített, új alkatrész cserét igazoló teljesítési igazolás (tevékenység kimutatás) Megrendelő általi
elfogadásától számított 12 hónap.
11) Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban lehetőséget biztosít a megrendelni kívánt szolgáltatással érintett
rendszerek helyszíni megtekintésére. A helyszíni szemle időpontja: 2022. július 12. 10.00 órától. Találkozási pont:
6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3., Főporta.
12) Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendeletet, amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek
közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó egyes állami beszerzésekben való részvétele
tekintetében.
A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén TILOS bármely közbeszerzési szerződés vagy
koncessziós szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések
teljesítésének folytatása.
A rendeletet 2022. április 9-től kell alkalmazni. A rendelet közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály, az
ajánlatkérők tehát azt magyar jogi rendelkezések közvetítése nélkül kötelesek alkalmazni. Erre figyelemmel
az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban átadott minta szerint köteles nyilatkozni arról, hogy vele és a
rendeletben előírt egyéb személyekkel szemben fennállnak-e a hivatkozott rendeletben meghatározott tilalmak.
A tilalmakba ütköző vagy nem megfelelő tartalmú, illetve a nyilatkozatot egyáltalán nem tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

501

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

502

Győri Nemzeti Színház (13289/2022)
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: Győri Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: 15467012208
Postai cím: Czuczor Gergely Utca 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Hajnalka
Telefon: +36 96520604
E-mail: retihajnalka@gyoriszinhaz.hu
Fax: +36 96520627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000764252022/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/EKR000764252022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000764252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától számítva
20 hónap időtartamra vagy a nettó 70 millió Ft keretösszeg elérésig tart. Amennyiben a keretösszeg
a határozott idő lejárta előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó kifizetéssel
megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számított 20 hónap alatt nem merül ki,
abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható legfeljebb 6 hónappal.
Ellátandó feladat: alkalmanként legfeljebb 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és
rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó,
ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok
ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos
feladatok) az alábbi bontásban:
- 7 fő nézőtéri dolgozó
- 6 fő ruhatári dolgozó
- 1 fő nézőtéri felügyelő
- 2 fő ruhatári felügyelő
- 1 fő kapcsolattartó.
A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként
kb. 4 óra. A
nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges
alkalmanként. Ajánlatkérő évadonként a Nagyszínházban 160, a Kisfaludy teremben 120 előadást tervez.
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 szolgáltatás jellege szerint egységet alkot, a gazdasági
ésszerűséggel nem összeegyeztethető a részekre bontása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: a Győri Nemzeti Színházon belül: a Nagyszínház, illetve a Kisfaludy
terem Győr, Czuczor G. u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától számítva
20 hónap időtartamra vagy a nettó 70 millió Ft keretösszeg elérésig tart. Ajánlatkérő a keretösszeg
max. 70 %-ának a lehívására vállal kötelezettséget. Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta
előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a
keretösszeg a szerződés aláírásától számított 20 hónap alatt nem merül ki, abban az esetben a szerződés a
keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható legfeljebb 6 hónappal.
Ellátandó feladat: alkalmanként legfeljebb 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és
rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó,
ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok
ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos
feladatok) az alábbi bontásban:
- 7 fő nézőtéri dolgozó
- 6 fő ruhatári dolgozó
- 1 fő nézőtéri felügyelő
- 2 fő ruhatári felügyelő
- 1 fő kapcsolattartó.
A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként
kb. 4 óra. A
nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges
alkalmanként. Ajánlatkérő évadonként a Nagyszínházban 160, a Kisfaludy teremben 120 előadást tervez.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.M/2.alkalmassági szempontnál jelölt 2 fő személyenként 12 hónapnál
hosszabb időtartamú szakmai tapasztalata ruhatári szolg.tev. ellátásában összesen a 2 főre (min.0, max:
120 hó) 10
2 2.M/3.alkalmassági szempontnál jelölt 2 fő személyenként 12 hónapnál hosszabb időtartamú szakmai
tapasztalata a nézőtéri szolgáltatási tevékenység ellátásában összesen a 2 főre(min.0, max. 120 hónap) 10
3 3.M/2,M/3 alk.szemp.nál jelölteken kívül AT besz.tárgya szerinti (nézőtéri és/vagy ruhatári szolg.tev.)
szakm. tap-al rendelkező szakemberei szakm.i tap. a besz. tárgya sz. tev-ben(min.0,max. 360 hó) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Ajánlati ár: fő /nettó Ft/alkalom / Súlyszám: 60
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: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számított 20 hónap alatt
nem merül ki, abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható legfeljebb 6
hónappal.
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.2.5. pontban megjelölt ár szempont alszempontjai:
4./ Ajánlati ár: fő /nettó Ft/alkalom: 60
Ár alszempontok:
4.1./ 1 fő nézőtéri dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
4.2./ 1 fő ruhatári dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
4.3./ 1 fő nézőtéri felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám:10
4.4./ 1 fő ruhatári felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 10
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) pontjaiban
foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjaiban szerinti kizáró okok hatálya alatt, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
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
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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.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő 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 a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja
szerinti kizáró okok.
Változásbejegyzésre vonatkozóan EKR űrlapon megtett nyilatkozat nyújtandó be az ajánlat részeként.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §] 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.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint
nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása
alapján csatolandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított -közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről,
attól függően , hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (3) bekezdése. A Kbt. 65. § (6)
bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés
alapján. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra. Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó az ajánlattételi felhívásban
előírt dokumentumokat az Ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására kötelesek
benyújtani. 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele
összesen nem érte el a nettó 60 000 000.-Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36
hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek)
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát,
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a mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét , a teljesítés idejét (kezdő és a befejezési határidő
– legalább év/hónap/nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt. A referenciák igazolásánál ajánlatkérő a felhívás feladásának időpontját megelőző
36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2.-M/3. Az ajánlatban ismertetni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. b) pontja
alapján azokat a szakembereket (megnevezésük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével), akiket
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. (a szakember által aláírt szakmai önéletrajz benne: a szakember
jelenlegi munkahelye, releváns szakmai tapasztalatának ismertetése, a szakember rendelkezésre állási
és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.) A Kbt. 65. §
(6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
kerültek meghatározásra. 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. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolására
irányadó továbbá a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdése is. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Kbt.
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére
– rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés,
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az
ajánlattevő saját kapacitásaival együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania A Rendelet 24. § (1) bekezdése alapján 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 is – 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 21. § (2)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 db, legalább
évi 100 alkalomra vonatkozó a beszerzés tárgya szerinti (nézőtéri, ruhatári szolgáltatási tevékenység
ellátására irányuló), alkalmanként minimum 8 fővel ellátott referenciával. A referenciakövetelmény több
szerződésből is teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 2 fő olyan
szakemberrel, akik személyenként legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek ruhatári
szolgáltatási tevékenység (beszerzés tárgya szerinti tevékenység) ellátásában.
M/3. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 2 fő olyan
szakemberrel, akik személyenként legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek nézőtéri
szolgáltatási tevékenység (a beszerzés tárgya szerinti tevékenység) ellátásában.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

509

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 Fél súlyosan szerződésszegő magatartására hivatkozva a Feleket azonnali hatályú felmondási jog
illeti meg a határidő lejárta előtt is. Megrendelő jogosult 3-szori írásban jelzett minőségi kifogás esetén
azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Az azonnali hatályú felmondás következményére a felmondás
alkalmazása előtt 8 napos határidő megjelölésével mindkét Szerződő Fél köteles szerződő partnerét az
okot adó magatartás megszüntetésére való írásbeli felszólítással egyidejűleg felhívni. Azonnali hatályú
felmondás csak akkor alkalmazható, ha az arra okot adó magatartás vagy cselekmény a megjelölt
határidőn túl is fennáll. Azonnali hatályú felmondás joga illeti Megrendelőt abban az esetben, amennyiben
a Vállalkozó a munkavégzésre a szükséges (adott alkalomra megrendelt) létszám 50 %-nál kevesebb főt
állít munkába Megrendelő részére. Kézbesített felmondás: ha a postai kézbesítés azért hiúsul meg, mert
a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, a felmondást a
kézbesítés megkísérlésének a napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a felmondás „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, akkor az iratot a postai kézbesítés 2. megkísérlésének a napját követő 5. munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. A minőségi kifogást minden esetben írásba kell foglalni. Minőségi kifogásnak
tekinthető: ha a Vállalkozó nem jelenik meg a teljesítéskor a szükséges létszámmal, késik valamelyik
dolgozója, kifogásolható a munkavégzés, vendégekkel való kapcsolattartás, panasz merül fel, probléma
van az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatban (pl. a műsorfüzetek,
ruhatári jegyek elszámolása). Minőségi kifogásnak minősül az is, ha a Vállalkozó a munkavégzésre adott
alkalomra megrendelt szükséges létszámnak csak az 50-99 %-át állítja Megrendelő rendelkezésére.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó hibájából a szolgáltatás teljesítése a Megrendelő által igényelt
időben nem kezdődik meg és emiatt Megrendelő a munkát mással végezteti el, ennek az igazolt
költségét jogosult a Vállalkozó felé érvényesíteni, következő díjából levonni. Vállalkozó a Kbt. 136.§
(1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének a csökkentésére alkalmasak, továbbá vállalja, hogy a szerződés teljesítésének
az időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 7.4. pont
szerinti felmondási okokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő jogosult és egyben
köteles a szerződést felmondani, amennyiben a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel
bekövetkezik. Ilyen esetekben a Vállalkozó a már
teljesített feladat szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Meghiúsulási kötbér: a szerződés
vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén, amennyiben a Szerződés a Vállalkozó érdekkörében
felmerült okból szűnik meg, úgy Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződés megszűnésekor a szerződés lejártáig még fennálló nettó keretösszeg 20 %-a. Megrendelő
a szerződésszegéssel okozott, kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a vállalkozóval szemben.
Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a következő havi fizetendő vállalkozási díjból
visszatartani a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének a sérelme nélkül. Ptk. 6:187. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak
kötbérfizetés esetén irányadóak.
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). A teljesítés
igazolása: a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás a
nyertes ajánlattevő általi teljesítést, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás
alapján helyesen kiállított rész/számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint- a helyesen kiállított számla
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kézhezvételétől számított 30 napon belül havonkénti átutalással. A nyertes ajánlattevő köteles
a havonkénti számla benyújtásával egyidejűleg ajánlatkérő számára írásbeli tájékoztatást adni a
szerződéskötés óta részére történő kifizetések nettó összegéről minden esetben a teljes kifizetett
összeghez hozzáadva az aktuális számla összegét. Ezen tájékoztatást a nyertes ajánlattevő e-mail útján
teljesítheti az ajánlatkérő által megadott e-mailcímre való átküldéssel. A Vállalkozó az adott havi utolsó
szolgálatot követő 15 napon belül számlát bocsát ki, melyet a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlára. A számla kiállítása az ÁFA Tv. 58.§-a alapján történik. A számla
beltartalmában a teljesítés hónapjára hivatkozni kell. A Vállalkozónak a számlát a
jelenléti ívek alapján, a Megrendelő szervezési osztályvezetője által leigazolt teljesítés igazolás alapján
kell elkészítenie. Finanszírozás típusa: ajánlatkérő költségvetési forrásából. A fizetési feltételek kapcsán
irányadó Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései; Ptk. 6:130.§ (1)- (2) bekezdése; késedelmes fizetés esetén a
Ptk. 6:155.§-ában foglaltak, valamint,az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§ rendelkezései.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 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 szerződés teljesítése során a Kbt. 136. §-aiban foglaltak alkalmazandók. A teljesítés igazolására a
Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
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.
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
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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
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: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi
el.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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)
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x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 900 000
A befizetés helye: Ajánlatkérő pénztárában Győr, Czuczor G. u. 7.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11737007-15467012
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás/befizetés esetén
ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről, pénzügyi intézmény vagy biztosító által
kiállított garancia-levél vagy kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésnek megfelelő módon.
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:
A legjobb ár-érték arány. 1-2-3. szempont: egyenes arányosság, 4. szempont (ár) fordított arányosság.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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) bek. A
hiánypótlás EKR rendszer útján.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben
meghatalmazás; b) 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) bek, a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti
nyilatkozatokat. (EKR nyilatkozatok)
4) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
5) Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő
elektronikus űrlap útján hozott létre, vagy az EKR-ben rendelkezésre állnak, kizárólag elektronikus űrlap
formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az
EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része.
6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.
9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. § és 114. § (6) bek.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. 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)
bek-re is.
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11) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített
üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről
nyilatkozni is kell.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban alkalmazza.
13) Ajánlatkérő a P1), M1)-M2)-M3) pontban feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg.
14) Ajánlatérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
15) Ajánlattevő felelősséggel tartozik az általa – beleértve az alkalmazottait, alvállalkozóit is – munkavégzés
közben a szerződés teljesítésének helyszínén okozott kárért. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés
megkötésekor rendelkeznie kell érvényes, a szolgáltatás tárgyára kiterjedő felelősségbiztosítással, melynek
összege káreseményenként minimum 5 millió Ft, évente összesen pedig legalább 15 millió Ft-os limitre
szól. A biztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott személyi és vagyoni kárra is. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítását a szerződés időtartama alatt legalább hasonló kondíciókkal
fenntartja. Az ajánlattevőnek a felelősségbiztosításról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
16) Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
17) Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
18) Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
19) Értékelési szempontok: pontszám: 0-100, Értékelés módszertana: a legjobb ár-érték arány. 1-2-3. szempont:
egyenes arányosság, 4. szempont (ár) fordított arányosság. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
20) AT-nek csatolnia kell a Kbt. 54. § (1) bek. szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot,
így a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve
készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítási kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK hivatkozott fizetési
számlájára történő utalás esetén arról kell
nyilatkozni, hogy az ajánlati biztosíték AK fizetési számlájára átutalásra került, melyhez csatolandó az utalási
bizonylat. (EKR) nyilatkozat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (13685/2022)
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000174772022/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/EKR000174772022/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:
Kaposszentjakabi Bencés Apátság kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000174772022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

516

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjai műemléki és kulturális turisztikai célú fejlesztése. Fogadóépület
felújítása, falazott dongaboltozatos pince felújítása, meglévő kilátó újjáépítése, parkoló, út és járdaépítés,
kertészeti munkák. A romterület vonatkozásában: padlószintek helyreállítása, romterület falainak
kiegészítése, bemutatása, kerengőrész boltozatának bemutatása, templom karzatrész (kilátó erkély)
és lépcső építése, pincekápolna és lépcsőjének helyreállítása, új támfal építés-kőtár kialakítás, K-i alsó
támfalsor megerősítése, DK-i fedett-nyitott kőtár kialakítása, romterület megvilágítás, kertrendezés.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés
tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és az alábbiakra figyelemmel a nem biztosítja a
részajánlattétel lehetőségét:
A beszerzési igény a Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjai műemléki és kulturális turisztikai célú
fejlesztésének megvalósítása, azaz a kolostor romjainak állagmegóvása. helyreállítása, valamint a
látogatóközpont felújítása, ezen kívül a romok területe mellett gyalogjáró, kőtár kialakítása, kilátó
felújítás és kertészeti munkák elvégzésére kerül sor, mely a kivitelezési feladatok speciális organizációs
összehangolását teszik szükségessé. A Kaposszentjakabi Bencés Apátság egy domb tetején helyezkedik
el, megközelítése kizárólag egy úton lehetséges. Az apátság romjait körülveszi a látogatóközpont és
a többi megépítendő, felújítandó építmény, így a romterület megközelítése a többi munkaterületen
keresztül lehetséges. Felvonulási terület, az építőanyagok-, gépek tárolására a speciális elhelyezkedés
miatt csak nagyon korlátozottan áll rendelkezésre. A felsorolt körülmények miatt a különböző építésifelújítási munkák organizációja magas fokú összehangoltságot igényel, az egyes építmények kivitelezése
akadályozhatja a többi építményrész kivitelezését, a folyamatos munkavégzés nem biztosítható minden
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építményrész esetén egy időben. A speciális fizikai körülmények miatt a gépi erőforrások csak korlátozott
számban tudnak egyszerre, egy időben munkát végezni. Mindezen körülmény figyelembe vétele nem
teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mert ajánlatkérő nem tud folyamatos munkaterületet,
felvonulási területet biztosítani egy-egy építmény építéséhez külön-külön, az építményrészek építése
közben akadályoztatva lennének a kivitelezők. Továbbá költséghatékonysági szempontból és figyelemmel
az egyes feladatokhoz kapcsolódó garanciális kötelmekre is, sem biztosítható a részajánlattétel a fenti
indokok alapján.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kaposszentjakabi Bencés Apátság kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111100-9
45111200-0
45111240-2
45212314-0
45223210-1
45231100-6
45232410-9
45233228-3
45233260-9
45261210-9
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45262620-3
45262700-8
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
71421000-5
72413000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, Kaposvár - Szentjakab, Hrsz: 0261, 3173, 3174/4,
3174 /6, 3175, 17099, 17105, 17106/10, 17106/9, 17106/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Látogatóközpont és környezet munkarész:
Fogadóépület (felújítandó)
- hasznos alapterület: 335,25 m2
- beltéri padló hidegburkolat 349,69 m2
- kültéri hidegburkolat 498,4 m2
- parketta csiszolás 141,17 m2
- beltéri nyílászárók cseréje 22 db,
- vakolás 356,46 m2
- gipszkarton álmennyezet 400 m2
- tető héjazat cseréje kettős hódfarkú cserépfedésre 726 m2,
- magastető hő és hangszigetelés 442,5 m2
- szivárgó építés107 m
- talajnedvesség elleni szigetelés függőleges felületen192 m2
- épületgépészeti felújítás: külső vízellátás, belső víz és csatornaépítés
- villanyszerelési munkák
- gyengeáram: kaputelefon, kábel tv, informatikai rendszer, behatolás és tűzjelző rendszer
- villámvédelem
Keleti szárnyhoz tartozó pihenő (felújítandó)
- acélfelületek festése 150 m2, fa felületek lazúrozása 13 m2
külső térvilágítás
- Keskeny u. feljáró, Monostor u. gyalogos feljáró, park
színpad és nézőtéri padok (felújítandó)
- acélfelületek festése 13,5 m2, fa padok és színpad lazúrozása 460 m2
Öltöző (felújítandó)
- homlokzatfestés 23,5 m2, falszárító vakolat 7,5 m2, padlóburkolat 8 m2
Templom előtti lépcső és mellvéd (bontandó) 4,45 m3
Kőtár (felújítandó)
- tégla felület tisztítás, felületképzés 68,43 m2
Kilátó (felújítandó)
- 15 m magas fa szerkezetű kilátó bontása és új építése meglévő alapra
közlekedés – színpad és környéke (új építés)
- térkő burkolatú járda 995 m2
Monostor utcai parkoló (felújítandó)
- szórt útalap építés 440 m2, szegély építés 137 m
VIP parkoló fogadóépületek előtt (felújítandó)
- térkő burkolat 880 m2
- gabion támfal 38 m2
Keleti felhajtó út (felújítandó)
- 223 m2 felületen 5 cm vtg. új aszfaltréteg készítése, 25 fm szalagkorlát
Konzolos járda (új építés)
- barabás téglakő térkő burkolat 101 m2, konzolos támfalelem 22 db, gyalogos korlát 47 m
Gyalogút (felújítandó)
- 208 m2 barabás téglakő térkő burkolat, 6 db gabion kosár ülőpad, kerti szegély 495 m, paliszád elemek
360 db, gyalogos korlát 120 m
Tájépítészet, kertészet (felújítandó)
- tereprendezés: 640 m2
- sétány felújítás zúzott kővel: 282,2m2
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- pergola 2 db
- padok 19 db, asztalok 4 db
- új növények telepítése: fa 15 db, cserje 1706 db, évelők 941 db
- gyepesítés: 1679 m2
II. Kolostor romjainak állagmegóvása, részleges helyreállítása munkarész:
o Kolostor szárnyak és támfalak téglafalainak állagmegóvása, javítása, bemutatása , falazat készítés 304,83
m3
o Kerengő és további helyiségek burkolása, járószintjeinek kialakítása 1205,12 m2 ebből 512,08 m2 térkő,
653,03 m2 stabilizált burkolat
o Kerengő boltozat részleges rekonstrukciós bemutatása
o Pince-kápolna boltozat bemutatása és a mellette lévő keskeny lépcső helyreállítása
o Fedett-nyitott kőtár kialakítása 24,46 m2, kőrestaurálási feladatok;
o templom déli tornyának helyén és a romkert dél-keleti sarkában magaslati kitekintés kiépítése.
o Díszvilágítás kiépítése
o Csapadékvíz elvezetés
Tárgyi szerződés munkaterülete a M4339 Műemléki törzsszámon nyilvántartott Bencés Apátság
romterületét is magában foglalja. Régészeti védettség: fokozott 40006.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét
képező műszaki tervdokumentáció 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 2.1. Az M.2.1. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági
követelményen felüli műemlék felújítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min
0hó, maximum 24hó) 10
2 2.2. M.2.2. alkalm. ig. szakember alkalmassági köv. felüli út és/vagy gyalogút és/vagy parkoló, építés és/
vagy felújítás kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat (hó) (min 0 hó, max 24 hó) 10
3 2.3. M.2.3. alkalm. ig. szakember alkalmassági köv. felüli épület építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés
és/vagy átalakítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapaszt. (hó) (min 0hó, max24hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű 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: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok pont FOLYTATÁSA
2. minőségi kitériumok (teljes terjedelemben)
2.1. Az M.2.1. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági követelményen felüli
műemlék felújítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 24 hó)
2.2. Az M.2.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági követelményen felüli
út és/vagy gyalogút és/vagy parkoló, építés és/vagy felújítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet
tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 24 hó)
2.3. Az M.2.3. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági követelményen felüli
épület építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet
tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 24 hó)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében, h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az Ajánlatkérőnek
az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró
okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű
nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok
hiányáról.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró
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okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére – beleértve
azokat az 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 zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188.
§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra
vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az
Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben 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 attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e
az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki. (Kbt. 69.§ (11a) bekezdése)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben amennyiben az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
- amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1)
bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő 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.
Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés
szerint ellenőrizhető, akkor 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.
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy
személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglaltakra.
Továbbá ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az SZ.1. alkalmassági követelmény
tekintetében a felhívásban és a dokumentációban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők
az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltakat.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 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 attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69.§ (11a) bekezdése)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (2) bek a) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás feladását visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb építési
beruházásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22.§ (3) bek. foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő
másik fél által adott - igazolás.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szerződés tárgyát
- az építési beruházás 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 kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal), és helyét
- hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 22.§ (5) bek. alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes
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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 vagy részvételre jelentkező az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ebben az esetben 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!
M.2.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése,
végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. A szakembereknek az ajánlatban csatolniuk kell a rendelkezésre állási nyilatkozatukat is.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az M.1-2. alkalmassági követelmények
tekintetében a felhívásban és a dokumentációban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1-2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Továbbá ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.1-2. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény
vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése és 41/A. § (5) bekezdésére.
Az M.1-2. igazolási mód előírásai a Dokumentációban folytatódnak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. .Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-,
amennyiben az Ajánlati felhívás KÉ hivatalos lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított
5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, átadás-átvétellel
lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó építési szerződést(eket):
M.1.1. Legalább 1 db, 250 m2 hasznos alapterületű épület építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy
átalakítás tárgyú szerződést,
M.1.2. Legalább 1 db szerződést, melynek keretében legalább 2000 m2 térkő burkolat építés és/vagy
felújítás valósult meg,
M.1.3. Legalább 1 db szerződést, melynek keretében műemlék rekonstrukció kivitelezése valósult meg.
Ajánlatkérő műemlék alatt minden a 2001. évi LXIV. tv. 7. § 15. pont][2] szerinti, nyilvántartott műemléki
értéket ért.
Nem Magyarországon teljesített szerződés esetén műemléknek Ajánlatkérő elfogadja a műemlékek a
teljesítés helyén érvényes jogszabályok szerint műemléki védelem alatt álló vagy azzal egyenértékű
minősítését. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő kötelessége.
Az M.1.1., M.1.2., M.1.3. követelmény együttesen bármennyi szerződéssel igazolható.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az M.1. alkalmassági követelménynek Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi
képzettséggel és végzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É-M jelű jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
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M.2.2. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ jelű jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel
M.2.3. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É jelű jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel
Egy ember több pozícióra is jelölhető. Egy pozícióra kizárólag egy fő jelölhető. A Fentiekben előírt
képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
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:
Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított ellenszolgáltatás (az egyösszegű nettó ajánlati ár) 3% -ának megfelelő összegű teljesítési
biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 134. § (4) bekezdésben foglaltak alapján, a szerződés
hatálybalépésekor.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: Ajánlatkérő a
jótállás időtartamára a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére biztosítékot köt ki
hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti - általános forgalmi adó
nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-a.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A kötbérterhes teljesítési véghatáridő Ajánlattevő felelősségi
körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A
késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított
– ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,2%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 nap. Amennyiben
a nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség
nélkül.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: 15 %
Előleg visszafizetési biztosíték: A Vállalkozó az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles a
szerződéses összeg 5%-a és az igényelt előleg összegének különbözetére jutó, Ajánlatkérő javára szóló, a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint meghatározott módon biztosítékot nyújtani.
Jótállás: 3 év (36 hónap). A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás
teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.
A szerződés megerősítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 azonosító számú
Támogatási szerződésben rögzítettek szerint áll rendelkezésre. Finanszírozás módja: utófinanszírozás a
272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet alapján.
Előleg: 10 % a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Az 5% feletti előleg kifizetését Ajánlatkérő előleg
visszafizetési biztosíték nyújtásához köti.
Számlázás: a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
Az előrehaladásának megfelelően 5 db részszámla –és 1 db végszámla nyújtható be. A Látogatóközpont
és környezet munkarész nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért az „egyenes ÁFA” adózás hatálya
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alá tartozik, a Kolostor romjainak állagmegóvása munkarész engedélyköteles építési tevékenység, ezért a
„fordított ÁFA” adózás hatálya alá tartozik.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§, 32.§, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A.,
- a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6)bek.,
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
A fizetési feltételek részletes szabályait minden rész esetében a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/22 (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: 2022/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
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 ajánlatok bontására a Kbt. 68. §
(1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 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
A megrendelés elektronikus úton történik
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: 9) Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatási szerződés módosítására irányuló igényt nyújtott be.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatási szerződés módosításra irányuló igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni,
amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét,
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Támogatási Szerződés módosítás nem
kerül megkötésre. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben
a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, a Szerződés
megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6
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hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra,
és erről Vállalkozót értesíti. Ezen esetekben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle
jogcímen nem támaszthat igényt.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000.-Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11743002-15398006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az AT választása
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerz. alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz
átutalásnál a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítésnél a garancialevél vagy biztosítási szerződéssel
való teljesítésnél a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az igazolást az ajánlatban csatolni
szükséges.
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:
1. rész-szempont: fordított arányosítás alapján, 2.1-2.3. rész-szempontok: egyenes arányosítás alapján.
A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik, a Közbeszerzési
dokumentációban foglaltak 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) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az
ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az
ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre
jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű – a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt
meghatalmazás is csatolandó,
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2) AT nyertessége esetén III.1.3 M.2.1 - M.2.3. pontok szerinti szakembereknek szerződéskötésre rendelkezni kell a
megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal
3) III.1.3) M.1. és M.2. pontban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő
felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják.
Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
5) A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
(00586)
6) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 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 (Kbt. 75.§ (2) bek. g) pont) Jelen közbeszerzési eljárás
lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer (jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet rendelkezik.
7) A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 300 millió
Ft/szerződéses időszak és 50 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)
kell rendelkeznie. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra
is. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül
nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben
ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
8) A nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás időpontja 2022.07.06. 11:00 óra a találkozás helye Kaposvár –
Szentjakab Bencés Apátság látogatóközpont bejárat.
9) A VI.3.5) pont teljes terjedelmében: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el. Az 1. rész-szempont vonatkozásában a Közbeszerzési
Hatóság 2020.03.25.-i útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet. A fejezet 1. pontja aa) alpontja szerinti
fordított arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 2.1-2.3. rész-szempontok vonatkozásában a
Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25. -i útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet. A fejezet 1. pontja ab)
pont szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A pontozás mindegyik rész-szempont
esetében két tizedesjegy pontossággal történik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kistolmács Község Önkormányzata (12932/2022)
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: Kistolmács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15436399120
Postai cím: Fő Utca 51.
Város: Kistolmács
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8868
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonyai Imre
Telefon: +36 302887602
E-mail: muszak@letenye.hu
Fax: +36 93343190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kistolmacs.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/EKR000567332022/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/EKR000567332022/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:
Kistolmács belterületi csapadékvíz elvezetése
Hivatkozási szám: EKR000567332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

531

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt Kistolmács község belterületén történő, potenciálisan csapadék szempontjából veszélyes és
veszélyeztetett részek, továbbá a tapasztalatok alapján nem megfelelően működő rendszerek felújítása
történik pontszerűen.
Főbb proejtkelemek:
- északi településrész külterüeltről érkező vizei lefolyásának időszakos felfogása
- Kossuth utcai árok felújítása burkolása
- Petőfi utca északi részében lévő útárok lecsövezése
- Kistolmácsi patak belterületi szakaszának árkolási feladatai
- Hegyi utca csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása: árkolás és részben árokburkolással
- Béke utcai árokrendszer felújítása
Építési hossz: 1601 m
Ebből
gát: 65,1 m
csatorna: 186,6 m
Folyóka: 118.6 m
burkolt árok: 900,3 m
áteresz: 34 m
föld árok: 296,5 m
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés részekre bontása műszakilag nem gazdaságos és
indokolt, különös tekintettel, hogy ha több részletben valósulna meg, a
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projekt elszámolása sokkal bonyolultabb és időben szeparáltabbá válna. A külön-külön szerződés
keretében történő beszerzés
magasabb tételenkénti árat eredményezne. Az eljárás részekben történő kiírása esetén a részekben előírt
elaprózott beszerzési
mennyiségekre az elérhető kedvezmény kisebb, a teljes mennyiségre elérhető kedvezményhez képest, így
a teljes mennyiségre
vonatkozó összajánlati ár részekre bontás esetén várhatóan magasabb lesz, mint a mennyiség egy részbe
történő koncentrálásával
elérhető ajánlati ár.
Ajánlatkérő számára elsődleges és kiemelt szempont a pontos és határidőre történő munkavégzés.
Amennyiben adott esetben az
eljárásban részekre bontás okán több ajánlattévő lenne az eljárás nyertese úgy felmerülhet annak
kockázata, hogy a munkaterületen
való egyidejű jelenlétük a teljesítési határidő csúszását eredményezi egymás akadályozása okán. A munka
folyamathoz kapcsolódó
határidők megfelelő időben történő teljesítését egy vállalkozó irányában a Megrendelő is nagyobb
ráhatással tudja biztosítani. Indok
továbbá, hogy a műszaki tartalom sem indokol részekre bontást, hiszen annak egysége a nyertes
ajánlattévő által is fenntartható, a
pontosan és szerződésszerű minőségben végzett munkája által.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kistolmács belterületi csapadékvíz elvezetése
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: HU223 A teljesítés helye: Fő helyszín: 8868 Kistolmács, hrsz.137/2 .
valamint
- 8868 Kistolmács, hrsz.271;
- 8868 Kistolmács, hrsz.291;
- 8868 Kistolmács, hrsz.248;
- 8868 Kistolmács hrsz.275
- 8868 Kistolmács hrsz.21;
- 8868 Kistolmács hrsz.148.;
- 8868 Kistolmács hrsz.147;
- 8868 Kistolmács hrsz.031/4 ;
- 8868 Kistolmács hrsz.142;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb proejtkelemek:
- északi településrész külterüeltről érkező vizei lefolyásának időszakos felfogása
- Kossuth utcai árok felújítása burkolása
- Petőfi utca északi részében lévő útárok lecsövezése
- Kistolmácsi patak belterületi szakaszának árkolási feladatai
- Hegyi utca csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása: árkolás és részben árokburkolással
- Béke utcai árokrendszer felújítása
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Építési hossz: 1601 m
Ebből
gát: 65,1 m
csatorna: 186,6 m
Folyóka: 118.6 m
burkolt árok: 900,3 m
áteresz: 34 m
föld árok: 296,5 m
(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 Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 12 hónap jótállási időn túl (min.
0 hónap, max. 24 hónap) 15
2 M.2 pontban megjelölt szakember alkalmasság vonatkozásában előírt szakmai tapasztalatot meghaladó
szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: 210
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 nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
alsó határa: 0 pont,
felső határa: 100 pont.
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0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
1. és 2. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat
adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.
Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum
pontszámot, míg a többi
ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax − Pmin) + Pmin
Az 1. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre és melynél kedvezőbb
megajánlásra a maximum
pontszámot kapja az ajánlattevő: 24 hónap.
A 2. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre és melynél kedvezőbb
megajánlásra a maximum
pontszámot kapja az ajánlattevő: 36 hónap.
A fenti részszempontok esetében az ajánlati elemek legkedvezőtlenebb szintje, melyre a minimum
pontszámot kapja az ajánlattevő: 0 hónap.
3. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat
adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.
Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a
maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az
alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin
Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki(k) (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alatt állnak. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasságigazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok
az eljárás során következnek be.
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.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, az ajánlat
benyújtásakor, a szerződéskötésig ismerté vált alvállalkozókat a szerződéskötésig nevezze meg. Az
ajánlatkérő meghatározza, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított dokumentumok is benyújthatok, 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 fentiekben
meghatározott kizáró okokra vonatkozó szabályozás, minden rész tekintetében releváns, mivel a
szabályozás az eljárás egészére vonatkozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az
ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor 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 tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
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 a
321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti 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 alkalmazza ajánlatkérő, 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 az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági
szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében, 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 nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás
lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt.
65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi
letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése
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szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban
előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása
szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján,
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani).
Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő az ajánlatban csatolja a
kamarai / jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény
nem kerül meghatározásra.
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 Ajánlatkérő előírja,
hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok
benyújtásával tartozik igazolni:
M.1.: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja, a 22. § (3)
bekezdés illetve a 23. § alapján, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt
követelményeknek megfelelő, az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé
számított nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt (8 év ) befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az alkalmassági feltételt a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább:
- az építési beruházás tárgyát
- az építési beruházás mennyiségét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2: Az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdésének n) alpontja alapján, figyelemmel a Kbt. 67. § (1) és (3)
bekezdésére, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, meghatározza, hogy: A közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) alpontjában meghatározottak
alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik
"MV-VZ" jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/
képzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Az adott szakember esetében az ajánlattevőnek az ajánlattétel során a Közbeszerzési dokumentáció IV.
része szerinti releváns nyilatkozatokat valamint az iskolai végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát
kérjük benyújtani.
Az adott szakember kamarai nyilvántartásban szereplését az ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a
szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a
jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
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
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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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől)
visszafelészámított nyolc évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 1 db
csapadékcsatorna rendszer építésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta legalább összesen 800
fm hosszúságú csapadékcsatorna kiépítését.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti, legalább "MVVZ" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és
gyakorlati idővel rendelkező, legalább 1 fő teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel.
Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség
megszerzésének időpontjától számít.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is
elfogadja!
Ugyanazon szakember kizárólag egy alkalmassági szempont tekintetében ajánlható meg.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelmények tekintetében több szakembert mutat be,
Ajánlatkérő a magasabb értékű
többlettapasztalattal rendelkező szakembernek a többlettapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során.
Több szakember
többlettapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő többlettapasztalatot értékeli
Ajánlatkérő.
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 nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, amennyiben a szerződés szerinti bármely
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni.
A késedelmi kötbér mértéke: 0,5%/naptári nap, összesen maximum a nettó vállalkozói díj 15 %-a.
A késedelmi kötbér számítása: a késedelem első napja a teljesítési határidőt követő 1. munkanap.
Hibás teljesítési kötbér:
Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kéri a hibás teljesítés kijavítását és a kijavítás időtartamáig –
Megrendelő által történt
hibabejelentés és a kijavítás időtartama közötti időszakra – a késedelmi kötbér összegének megfelelő
mértékű hibás teljesítési kötbért fog érvényesíteni, A hibás teljesítési kötbér esetén a kötbér alapja a hibás
teljesítéssel érintett munkarész nettő ellenértéke.
Amennyiben a Vállalkozó a hibát 10 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, akkor a Megrendelő jogosult
a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért
érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér:
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Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem
teljesíti – ide értve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, amelyért
felelős 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén a hibát 10 nap alatt nem javítja
ki teljes körűen, és ezért Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal
felmondja, Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
Megrendelő rögzíti, hogy meghiúsulási kötbért, hibás teljesítési kötbért és késedelmi kötbért egyidejűleg
nem érvényesít.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevő felelősségére teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az
elvégzett munkák
kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A nyertes ajánlattevő ennek körében felel azért, hogy a vállalt munkát a műszaki kiírásnak illetve
vonatkozó magyar
szabványoknakmegfelelő minőségben végzi el.
Nyertes ajánlattevő köteles minimum 12 hónap + a megajánlott hónapok teljes körű jótállási
kötelezettséget vállalni - a sikeres
átadás-átvétel befejezésétől - azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés
szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy jótállás időtartamára a jogszabályi
rendelkezések irányadóak. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozói díj átalánydíj. A szerződés finanszírozását támogatásból biztosítja Megrendelő. A támogatás
Kistolmacs belterületi csapadékvíz elvezetése című, TOP-2.1.3-16-ZA1-2021- 00037 azonosítószámú
projekt keretében belül, vissza nem térítendő támogatás formájában, utófinanszírozással kerül
finanszírozásra. Támogatás intenzitása: 100 %.
Előleg:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított –
teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg erejéig előleget biztosít.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése értelmében a
teljes előleget az
ajánlattevőként szerződő fél kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
fizeti ki. Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleg teljes összegével az 6 db számla benyújtásakor
egyenlő arányban számol el a következők szerint:15- 25-25-25-10%.
A teljesítés során 1 db előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az
alábbiak szerint:
Előlegszámla kibocsátásának ideje: a Vállalkozási szerződés aláírását követően legfeljebb a nettó
vállalkozási díj 10%-a erejéig;
1. rész-számla: 15%-os készültségi fok elérésekor, a vállalkozói díj 15%-áról
2. rész-számla 40%-os készültségi fok elérésekor, a vállalkozói díj 25%-áról
3. rész-számla: 65%-os készültségi fok elérésekor, a vállalkozói díj 25%-áról
4. rész-számla: 90%-os készültségi fok elérésekor, a vállalkozói díj 25%-áról
Végszámla: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor, a vállalkozói díj 10%-áról.
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a Kbt., a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet
szerint teljesíti.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik ajánlatkérő általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül
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átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Ptk. 6:130. §).
Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés és a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire is!
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének pontos feltételeit a dokumentáció mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §. megfelelően befogad és feldolgoz 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.
Alkalmazandók továbbá különösen:
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- 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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet;
- A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
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
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
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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: 2022/07/14 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. 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.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az
EKR által generált
jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. Kbt.
68. §, 424/2017. Kr. 15. § (2)
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
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x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Lásd. a II.2.13. pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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: Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 40. § (1)bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való
lebonyolítását írja elő, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
- Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak
figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben
elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
- AK alkalmazza a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit, így az M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása
érdekében a szakemberek kamarai nyilvántartásban való szereplésre vonatkozó nyilatkozatának, az
önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és adott esetben a végzettséget igazoló dokumentumoknak a
benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.
- Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
- Az Ajánlattevő (AT) alternatív ajánlatot, és többváltozatú ajánlatot nem tehet.
- Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az
ajánlattevőnek a
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dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi hiteles magyar fordítást is.
- AK projekttársaság létrehozását kizárja.
- FAKSZ: Győrvári Adrienn(lajstromszám: 0756, levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Jákum u.79-9. B. ép. 3/1. email
cím:
taraconsultingbt@gmail.com)
- AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza.
- Jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
- ATnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
- A határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
- AT köteles nyilatkozatot csatolni vagy elektronikusan hozzáférhetővé tenni a Kbt. 66. § (2) bekezdésével
kapcsolatosan. A Kbt. 66.§ (6)bekezdése alapján NEM kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit) (értsd: tevékenység, munkafolyamat), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, és a már ismert alvállalkozókat.
- A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetén a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
- Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- Az értékelési szempontokat és az azokra adandó megajánlások igazolásának módját a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
- Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és
kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.
- A szerződés érvényességéhez szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésében foglaltaknak
való megfelelés, és ennek érdekében az átláthatósági nyilatkozat kitöltése, mely a szerződés elválaszthatatlan
részét képezi.
- A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni,
vagy a meglévő
felelősségbiztosítását 10.000.000,- Ft/kár, és 20.000.000,- Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra
kiterjeszteni, és ennek másolati példányát igazolásként a Megrendelő részére átadni.
- Szakmai ajánlat: Az értékelési szempont szerint vállalások alátámasztása során kizárólag a megajánlott
szakember neve nem
hiánypótoltatható, az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó egyéb dokumentumok tekintetében
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint bocsáthat ki hiánypótlást.
- Helyszíni bejárás: Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az Ajánlattevők
számára.
Ajánlattevőknek lehetősége van egyénileg (önállóan) a helyszín megtekintésére és megismerésére. Amennyiben
az Ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes megismerését, az semmiképpen
sem menti fel az Ajánlattevőt azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a megvalósítás során
felel. Az önálló helyszíni bejárás során Ajánlattevőkben felmerült kérdéseket írásban tegyék fel, a kiegészítő
tájékoztatás részeként.
Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (6) illetve (7) bekezdése alapján kérhet helyszíni bejárást.
- Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdését nem alkalmazza
- Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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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Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (13167/2022)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzés közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.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/EKR000926322022/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/EKR000926322022/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: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
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:
MTVA VPN aktív rendszerének támogatása
Hivatkozási szám: EKR000926322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

546

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MTVA PSA 5000 típusú VPN eszkózeiból épúlt VPN rendszerének 36 hónapon keresztúl havidíjas
támogatása, fejlesztési órakeret biztosítása, reaktív garantált hibaelhárítási szolgáltatás,
továbbá a támogatás idótartama alatt a meghatározott eszkózókre gyártói Pulse Secure Gold
Protection Services alapú szerviz 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): A megrendelésre kerülő szolgáltatás természete,
egységessége nem teszi lehetővé a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető részekre történő
ajánlattétel biztosítását, annak tárgyi, vagy időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
MTVA VPN aktív rendszerének támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72253200-5

További tárgyak:

72261000-2

Kiegészítő szójegyzék

72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
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2. 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
3. 1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.
4. Mindenkori Branch office hálózatok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MTVA PSA 5000 típusú VPN eszkózeiból épúlt VPN rendszerének 36 hónapon keresztúl havidíjas
támogatása, fejlesztési órakeret biztosítása, reaktív garantált hibaelhárítási szolgáltatás,
továbbá a támogatás idótartama alatt a meghatározott eszkózókre gyártói Pulse Secure Gold
Protection Services alapú szerviz szolgáltatás.
A SZOLGÁLTATÁS CÉLJAI:
• Órakeret, illetve feladat alapon az územeltetést végzó MTVA hálózati szakemberek
számára kiemelt támogatás biztosítása a mindennapi územeltetési és fejlesztési
feladataik ellátásában, a rendszerben tórténó változások, technológiai bevezetések,
migrációk támogatása, incidensek, problémák elhárítása, illetve azok kiemelt támogatása,
szolgáltatáshoz kapcsolódó menedzsment feladatok ellátása.
• 5x8 órás rendelkezésre állással, garantált hibaelhárítással.
• Az alkalmazott technológiák a szerzódés idószaka alatt elvégzett változtatások, bevezetések,
migrációk miatt bekóvetkezó változások tervezésének, megvalósításának támogatása.
• A támogatási szerzódés 36 hónapos futamideje alatt az MTVA VPN szolgáltatásban múkódó
Pulse Secure gyártmányú VPN eszkózókre havidíjas szerviz szolgáltatás biztosítása. A szerviz
szolgáltatás keretében a múszaki melléklet „VPN ESZKÓZÓK LISTÁBAN” lévő eszkózókre
gyártói Pulse Secure Gold Protection Services szolgáltatás.
A szerzódés idótartama alatt szerviz szolgáltatás alatt álló eszkózók számára biztosítandó
szerviz szolgáltatások:
• Pulse Secure Gold Protection Services gyártói támogatás alatt álló eszkózók javítása vagy
cseréje
• szervízszolgáltatás nyújtása az Ajánlatkéró (Megrendeló) illetve nyertes Ajánlattevó
(Szolgáltató) telephelyén a hiba jellegétól fúggóen
• kapcsolódó úgyintézések, illetve azok támogatása
• szúkséges szoftver verzió frissítések biztosítása
• igény esetén egyes gyártói esetek kezelése.
A SZOLGÁLTATÁST AZ ALÁBBI KÓRNYEZETEKRE VONATKOZÓAN KELL NYÚJTANI:
• 2 db PSA 5000 appliance
• 2x250 db + 2*50 db (összesen 600 db) egyidejű VPN felhasználó licence
SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME:
A szolgáltatás idótartama 36 hónap, mely alatt az átalánydíj havonta egyenló részletekben
kerúl kiegyenlítésre
A szolgáltatás ideje alatt a műszaki melléklet eszkózlistáiban szerepló PSA 5000 gyártmányú
eszkózókre kell szerviz szolgáltatást biztosítani. A szerviz szolgáltatást gyártói Pulse Secure
Gold Protection Services szolgáltatását igénybevételével szúkséges biztosítani. A jelenleg Pulse
Secure Gold Protection Services támogatás alatt álló berendezések esetén annak hosszabbítása
csak az érvényben lévó Pulse Secure Gold Protection Services lejárata után szúkséges.
SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS KÓVETELMÉNYEI
A szolgáltatásban foglalt szakmai konzultációs és tanácsadói, tervezési feladatok magában
foglalják a támogatott rendszerben tórténó változtatások (konfiguráció, topológia, eszkóz/
technológia csere/migráció) szakmai elókészítésében való részvételt, azok keretében
meghatározott feladatok elvégzését, tervezó, dokumentáció késztó, dóntés-elókészító
folyamatok elvégzésében kózremúkódést.
A szoftware frissítési szolgáltatás magában foglalják a támogatott rendszeren történő szoftware frissítés
tervezését, a frissítés támogatását, szakmai előkészítését, frissítésben való részvételt, előre egyeztetett
időpontban.
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Hibajavítás magában foglalja a hibaelhárításban való részvételet, a gyártóval történő kapcsolattartást,
esetnyitást a gyártóhoz, hibajegy kezelést a gyártóval.
A havidíjas szerviz szolgáltatás keretévben a műszaki melléklet „VPN ESZKÓZÓK LISTÁBAN”
táblázatban megjelólt PSA5000 gyártmányú, gyártó által támogatható eszkózére
vonatkozóan gyártói Pulse Secure Gold Protection Services felhasználásával havidíjas szerviz és
szerviz úgyintézési szolgáltatást kell nyújtani. A jelenleg Pulse Secure Gold Protection Services
támogatás alatt álló berendezések esetén annak hosszabbítása csak az érvényben lévó
Pulse Secure Gold Protection Services lejárata után van szúkség.
Ósszevonhatóság: Az órakeret alapú szakmai konzultációs és tanácsadási, tervezési szolgáltatások,
szoftware frissítési szolgáltatás, konfiguráció módosítás, hibajavítás feladatok felhasználása teljes
kórúen átjárható, teljes futamidó alatt ósszevonható annak érdekében, hogy a szolgáltatás
az aktuális igényekhez leginkább illeszkedhessen. Az órakeretek lehívását a felek kólcsónósen
kapacitás menedzselik.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, ill. az egyenértékű ajánlat
esetén az egyenértékűség igazolásának műszaki leírásban leírt igazolási módjára.
A további részletes elvárásokat a 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: Összesített 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: 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
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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) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdés].
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt
vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel
alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.
§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró
ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára
figyelemmel alkalmazott 64. §].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdésé-ben foglaltakra, valamint a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésére is – az
ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell
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 tulajdonosának nevéről és lakóhelyéről; vagy ha az ajánlattevőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő elfogadja a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot is,
feltéve, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által az előírt
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján
minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt
114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében meghatározott igazolásokat
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az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a
114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint
a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza
M/1.
Az Ajánlattevőnek az M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesülését a 321/2015. (X.30.)
Korm.r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított három évben (36 hónapban) teljesített és az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított hat évben (72 hónapban) megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciái
tekintetében – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdésben és a 23. §-ában
foglaltakra – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő nyilatkozatával kell
igazolnia.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak), illetve az ajánlattevő
referencianyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a
szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, az alkalmassági feltétel tekintetében
releváns mennyiségi adatokat, a teljesítés idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/
hónap/nap formátumban), a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az
alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozatot arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra,
amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a
projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen
részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
M/2.
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21. § (3) bek. b) pontja alapján az M/2. pont szerinti
műszaki-alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M/2. pont tekintetében az ajánlatához csatolnia kell:
- végzettséget illetve képzettséget igazoló okirat másolata,
- a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy
abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
- saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolata.
A szakmai önéletrajzban nyilatkozni kell arról, hogy a szakember az ajánlattevővel munkaviszonyban
áll-e. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai
tapasztalat időtartamát év/hónap/nap pontossággal kell megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők
csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrizheti.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a
szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR-ben található „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről”
űrlap használatával is be kell mutatni a szakembereket – megjelölve az eljárást megindító felhívás
alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12), a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben, valamint
a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltak. Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében legalább 400 darab VPN felhasználót
kiszolgáló rendszer üzemeltetetésére, és/vagy üzemeltetés támogatására irányuló szerződésszerűen
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teljesített referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)],
maximum 2 szerződésből összeadódóan.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia
akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3a) 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.
M2) nem von be a teljesítésbe az alábbiakban meghatározott szakmai tapasztalattal és képzettséggel,
illetve végzettséggel rendelkező szakembert [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)]:
a) 2 fő felsőfokú műszaki képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és VPN rendszer
üzemeltetésében szerzett legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakmeber
Az M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódóan AK közli, hogy a szakmai gyakorlat megszerzésének
kezdő és befejező időpontját legalább év/hónap pontossággal kell megjelölni azzal, hogy a szakmai
gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából az AK a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi
figyelembe.
AK felsőfokú végzettségnek a 2011. évi CCIV. tv. 3. § (1) bek. ill. az 1993. évi LXXX.tv. 84. § (2) bek. szerinti
végzettséget tekinti.
A fentiekben megjelölt M/1. és M/2 alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül
azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
[Kbt. 65. § (6)].
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy
más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
[Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
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:
Késedelmes vagy hibás teljesítése esetén Ajánlatkérő kötbérre jogosult.
Késedelmi kötbér: Szolgáltató olyan okból történő késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős a
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén minden megkezdett
óra után a havi nettó átalánydíj 0,25 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles,
havonta maximum a havi nettó átalánydíj 30%-áig. A Megrendelő által közölt kötbér összege beszámítás
útján kerül pénzügyi rendezésre a teljesítésre benyújtott számla összegéből.
Hibás teljesítési kötbér: Szolgáltató olyan okból történő hibás teljesítése esetén, amelyért felelős, a
Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítés esetére – a hiba kijavítására kitűzött
határidő, rendelkezésre állás és hibaelhárítás esetében a határidő elteltét követően – a hiba kijavításáig
terjedő időre a Szolgáltató minden megkezdett óra után a havi nettó ellenszolgáltatatási átalánydíj 0,25
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%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, havonta maximum a havi nettó
ellenszolgáltatatási átalánydíj 30%-áig
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Szolgáltató felelős, a Szolgáltató a
még nem teljesített időszakra fennmaradó havi nettó átalánydíjak teljes összegére, mint alapra vetítetten
a fennmaradó átalánydíj 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
AK jogosult nyertes AT-vel szemben a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk.6:186.§ (1) bekezdés.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés vonatkozásában kizárják a Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésének az
alkalmazását.
A szerződést megerősítő rendelkezések részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai
Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően
igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja el is.
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése (átalánydíj megfizetése) havonta utólag, történik.
A szerződés ellenértékének megfizetése részletes teljesítésigazolás (elszámolás) alapján kiállított számla
ellenében, a számla ajánlatkérő részéről történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel
történik.
Részszámlázási lehetőséget az ajánlatkérő a fenti rendelkezések szerint biztosít.
Előleget az ajánlatkérő nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenértéket a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (számlák) ellenében, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2), bekezdései szerint a számla kézhezvételének
napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint
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 [Kbt.
27/A. §].
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti késedelmi
kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
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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: 2022/07/12 (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
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Datum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a
szerinti regisztráció szükséges.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg.
[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]
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: 300000
A befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11794008-20541884-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: AK az eljárásban való részvételt ajánlati
biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint
(közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
Rendelkezésre bocsátás igazolásának módja: befizetés/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, 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:
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
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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. Az ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős
miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az
EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra. Az EKR üzemeltetését
és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/) látja el.
2. A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/
3. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók
képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért,
hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6)
szerinti egyetemleges felelősségét)
4. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.
5. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén AK a hiánypótlás
lehetőségét nem korlátozza.
6. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
7. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8. Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
10. AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának napján
érvényes, a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
11. Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg az alkalmassági feltételeket, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
12. A felhívásban és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr.
előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
13. AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek
a II.2.4) pontban megjelölt, konkrétan meghatározott követelménynek megfelelő szolgáltatás felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja [Kbt.76.§(5)].
14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
15. Ajánlathoz csatolni kell
a) Felolvasólapot (EKR űrlap), amely feltünteti az összesített ajánlati árat nettó forintban
b) Excel táblázatot (cégszerűen aláírva PDF és excel formában) – szakmai ajánlat
c) Ha és amennyiben ajánlattevő nem a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott referenciatípusú
termékeket ajánlja meg, úgy az ajánlathoz csatolni kell továbbá az egyenértékűséget alátámasztó
dokumentumokat, amelyet Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekint
d) A Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), 67.§(4), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapok)
e) Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítását [Kbt. 47. § (2) bekezdés]
f) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződésben, előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely megfelel a Kbt. 65. §-ának (7) és (9)
bekezdésében foglaltaknak
g) Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (EKR űrlap)
h) Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a kizáró okok fenn nem állásáról (EKR űrlap)
i) Nyilatkozatot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap), valamint adott esetben a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást
j) Nyilatkozatot üzleti titokról (EKR űrlap) + adott esetben indokolás
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k) Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolásául szolgáló iratot a jelen felhívás VI.3.2) pontjában
részletezettek szerint
l) Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást (figyelemmel a Kbt.35.§ (2) és (6) bek-re). Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT
teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak
és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét),
m) AT (kapacitás nyújtó) 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát/ ügyvéd/kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedési országának
joga szerint tekintetében nincsen aláírási címpéldány/aláírási minta elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta csatolása is)., A meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is
n) AT (kapacitást nyújtó szervezet) cégkivonatát (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus
adatbázisból AK számára nem elérhető
o) Referenciaigazolást és/vagy referencia nyilatkozatot,
p) Nyilatkozatot a bemutatott szakemberekről (EKR űrlap)
q) Szakemberek önéletrajzát, képzettségét, illetve végzettségét igazoló dokumentumokat, rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (12943/2022)
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: 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):
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/EKR000925912022/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/EKR000925912022/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: Média- és hírközlés felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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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:
KONICA-MINOLTA NYOMTATÓ KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS
Hivatkozási szám: EKR000925912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

559

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79800000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az NMHH tulajdonában lévő Konica Minolta típusú nyomtatók karbantartási és üzemeltetési feladatainak
ellátása vállalkozási szerződés keretében a II.2.4) pontban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat
benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás homogenitása, egységessége nem teszi
észszerűen lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, részekre bontás esetén az ajánlati árak
jelentős emelkedésére lehetne számítani. [Kbt. 61. § (4)]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
KONICA-MINOLTA NYOMTATÓ KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50312000-5

További tárgyak:

50312600-1
79800000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az NMHH budapesti és vidéki telephelyei Magyarországon belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Az NMHH, mint Ajánlatkérő tulajdonában lévő Konica Minolta típusú nyomtatók
karbantartási és üzemeltetési feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében 30.000.000,- Forint +
ÁFA keretösszeg kimerüléséig (legfeljebb a II.2.7) pont szerinti határidőig) az alábbiak szerint azzal, hogy
Ajánlatkérő a keretösszeg legfeljebb 70 %-ra (hetven százalékára) vállal lehívási kötelezettséget.
A várható havi becsült (indikatív) nyomatszám:
- A4 fekete-fehér 62 000 oldal
- A4 színes 76 000 oldal
Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő üzemeltetési területén működő multifunkciós Konica-Minolta
eszközpark teljes körű üzemeltetése, melynek keretében nyertes Ajánlattevő működőképes állapotban
tartja a Konica Minolta típusú eszközöket, gondoskodik a gyártó által előírt időszakos karbantartások
elvégzéséről, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javításáról és a szükséges
kellékanyaggal (toner, dob, stb. - kivéve papír) történő ellátásáról.
Az eszközpark az alábbi 75 db gépből áll:
- 2 db Develop ineo+ 454e
- 2 db Konica Minolta C454
- 1 db Develop Ineo konica454
- 55 db Konica Minolta C454e
-15 db Konica Develop ineo+ 458
Az eszközparkra vonatkozó részletes adatokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
A szolgáltatás nyújtása során a nyertes Ajánlattevő ellátandó feladatok:
- driver biztosítása és tesztelése (azzal, hogy a tesztelést Ajánlatkérővel egyidejűleg, közösen kell
elvégezni)
- toner beszerzése és kiszállítása, a használt toner elszállítása/biztonságos megsemmisítése/
újrahasznosítása (a toner cseréjét Ajánlatkérő saját hatáskörben végzi el, illetőleg a toner fogyás
előrejelzése is Ajánlatkérő feladata)
- Eszközök karbantartása és javítása az alábbiak szerint:
• karbantartást évente két alkalommal (július és december) kell elvégezni telephelyek szerint (a szerződés
időtartama alatt összesen három karbantartással kell nyertes ajánlattevőnek kalkulálnia, illetőleg további
eggyel a II.2.7) pont szerinti esetleges hosszabbítás esetén)
• a javításokat a gyártó által előírt módon, és anyagokkal kell elvégezni
• a javítás csak a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra vonatkozik
• a kellékanyagok cseréje során csak új, gyártói tonerek és festék hulladék tartály használhatók fel
• a karbantartásnak ki kell terjednie különösen az eszközök átnézésére, kitisztítására, a kopó alkatrészek
felmérésére, és szükség szerinti a cseréjére
• havi számláló állások leolvasása (személyesen vagy távoli eléréssel)
A papírbeszerzés és utántöltés a Megrendelő feladata.
A számlálóállások lejelentését a telepített rendszer automatikusan elvégzi, a számlálóállások leolvasása a
nyertes ajánlattevő által személyesen vagy távoli eléréssel (utóbbinak feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő
rendelkezzen az adott nyomtató távoli eléréséhez szükséges gyári vagy gyári képviseleti jogosultsággal)
az NMHH által üzemeltetett tűzfalakon keresztül történik.
Ajánlatkérő minden díjat és felmerülő költséget alapdíj és lapra (nyomatra) vetített szolgáltatási díj
formájában kíván elszámolni. Ezzel összefüggésben Ajánlatkérő jelzi a nyomat alatt 1 darab A4 méretű
oldal nyomtatását érti azzal, hogy A3 méretű oldal nyomtatása esetén az 2 darab A4 méretű oldalként
számolandó el.
Előbbieken túl nyertes Ajánlattevő az üzemeltetéssel kapcsolatos, a karbantartási munkák vagy a
rendeltetésszerű használatból eredő hibajavítások miatt történő, telephelyekre való kiszállásért utazási
költséget, km díjat külön nem számíthat fel.
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A szolgáltatás nyújtásával összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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:
vagy Kezdés: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/05 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a II.2.4) pont szerinti keretösszeg a szerződés időtartama alatt
(figyelemmel a II.2.13) pontjában írtakra legkésőbb 2023.12.05-ig) nem merül ki, Ajánlatkérő egyoldalú
írásbeli jognyilatkozatával egy alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbíthatja azt azzal, hogy azt a
szerződés lejártát megelőző legalább 30. napig teheti meg.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
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) A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés kezdőnapja egy indikatív (tervezett)
időpont azzal, hogy a szerződés az aláírás napján lép hatályba és legkésőbb 2023.12.05-ig tart, vagy ha
arra korábban sor kerül, akkor a keretösszeg kimerüléséig azzal, hogy ebben az esetben a szerződés a
II.2.7) pontban foglaltak szerint meghosszabbítható.
b) A II.2.5) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy az Ajánlati ár egy képzett ár, amely az Ajánlatkérő
által - a II.2.4) pontban foglaltak szerinti - a szerződés becsült időtartamára vonatkozóan prognosztizált
fekete-fehér és színes nyomatszámok indikatív mennyiségére figyelemmel kerül meghatározásra az
ajánlathoz csatolandó Ártáblázat alapján, és amely csak az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja,
önálló szerződéses elemként nem jelenik meg.
c) A II.1.6) pont kiegészítése: Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának
lehetőségét figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás homogenitása, egységessége nem teszi ésszerűen
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lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, a részekre bontás esetén az ajánlati árak jelentős
emelkedésére lehetne számítani. [Kbt. 61. § (4)]
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)
bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza
meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés
a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében
foglaltakra is.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok
valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.
§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró
ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára
figyelemmel alkalmazott 64. §].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a
kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1)
bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjai és (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [Kr. 17. § (1)].
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjai és (2) bekezdés a)-b)
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szerveztet [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)].
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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet szerint az alkalmassági
minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági
követelmény(ek) tekintetében az alábbiakban előírt igazolásaikat az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő
e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bekezdéseire.
Az alkalmassági követelmény(ek) részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három
éven (36 hónapon) belül befejezett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (nyomtatók üzemeltetésére
és/vagy karbantartására és/vagy javítására irányuló) 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); a referencia tárgyát olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági
követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen (így különösen a szolgáltatással
érintett nyomtatók számát), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap
bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 21.§ (3) a), figyelemmel a Kr. 23. §-ára].
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
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 követelmények vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon)
belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett olyan legalább 9 hónapos időtartamban
folyamatosan (megszakítás nélkül), szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 35 darab
nyomtató üzemeltetésére és/vagy karbantartására és/vagy javítására irányult.
A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia
akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása)
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,
tekintettel a következő bekezdésben írtakra is.
Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő az M1) alpont szerinti
alkalmassági követelmény tekintetében a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még
folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés tekintetében
a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható (az igénybe vett
nyomtató üzemeltetési-/karbantartási-/javítási munkák befejeződött/befejeződtek), és a kérdéses
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időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a
bemutatott referencia lezártnak tekinthető).
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg [Kbt. 65. § (6)]. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra
is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: vállalkozó) olyan okból, amelyért felelős a hiba
elhárításának megkezdésével késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő (a továbbiakban: megrendelő) késedelmi
kötbérre jogosult, melynek alapja a keretösszeg 1/24-ed része, mértéke az eredménytelenül eltelt
teljesítési határidőtől számítva magas prioritású hiba esetén 0,2 %/óra, közepes és alacsony prioritású hiba
esetén 0,1 %/óra.
Amennyiben vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a karbantartási szolgáltatásra felek által
egyeztetetten megállapított teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, úgy megrendelő a
közepes, illetve alacsony prioritású hiba esetére megállapítottak szerint jogosult kötbérre. Amennyiben
vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, annak szükségessége esetén cserekészülék biztosításával
késedelembe esik, úgy megrendelő a keretösszeg 1/24-ed részének 2 %-a/nap kötbérre jogosult.
Amennyiben vállalkozó olyan okból, amelyért felelős jelen szerződésben meghatározott feladatainak
2 tárgyhónapban írásbeli felszólítást követően sem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb
kötelezettségét súlyosan megszegi, úgy megrendelő jogosult azonnal hatállyal felmondani a szerződést.
Ebben az esetben megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a teljes nettó ellenérték,
mértéke a keretösszeg 5 %-a.
A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a
Szerződéstervezet tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (a beszerzés nem az Európai
Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra).
A számla nyújtható be havonta, a tárgyhavi teljesítést követően utólag, az Ajánlatkérő által kiállított
szakmai igazolás alapján. A teljesítés igazolására az Ajánlatkérő által aláírt szakmai igazolás szolgál.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint, a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően
történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja
el. Az ellenszolgáltatás havonta, a tárgyhavi teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően
kiállított számlák ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját
követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással kerül kiegyenlítésre.
Előleg nem biztosított.
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Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti
behajtási költségátalány érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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: 2022/07/13 (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: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.
68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
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) 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. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) látja el. Az
EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas címen érhetők el.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el a „Közbeszerzési dokumentáció / További
közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági
szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani
elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen
űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell - az III.1.1) és III.1.3) pontban foglaltakon túl a) felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokkal (EKR űrlap kitöltésével);
b) árrészletező táblázatot a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat kitöltésével;
c) ajánlattevő Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatát, valamint a Kbt. 66. § (6) és 65.§ (7) bekezdése szerinti
nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatait;
d) közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot [Kbt. 35. § (2a)];
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók
képviseletében AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért,
hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35.§ (6)
szerinti egyetemleges felelősségét
e) Ajánlattevő/kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját (természetes személy esetén elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
aláírás-minta is), illetőleg - amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem
elérhető - cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges
nyilatkozatot
f) nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő
általi (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell
igazolni.
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint.
5) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül a Kbt. 114. § (6)
bekezdése szerint
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli.
8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
9) Kiegészítés III.1.3) ponthoz: Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz
képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3)
pontja tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30. § (4)]
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10) 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.
11) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/
lajstromszám): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
12) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
13) Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről,
melyeket a jogszabályok/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
14) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Atomenergia Hivatal (13211/2022)
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: Országos Atomenergia Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15311708141
Postai cím: Fényes Adolf u.4. 1036
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oah.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000865102022/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000865102022/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/EKR000865102022/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: atomenergia
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:
Takarítási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000865102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az Országos Atomenergia Hivatal ingatlanjaiban takarítási szolgáltatások ellátására,
18 + 12 hónapra. A két címen szereplő épület (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. és 1036 Budapest,
Pacsirtamező út 17.) egy egységes épületkomplexumot alkot.
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 szolgáltatást egy épületkomplexumban, azonos időben,
összehangoltan kell ellátni, melynek fizikai-műszaki megbontása nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. és 1036 Budapest, Pacsirtamező út
17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A két címen szereplő épület (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. és 1036 Budapest, Pacsirtamező út 17.) egy
egységes
épületkomplexumot alkot.
Takarítandó területek meghatározása:
- Irodaterület (ABC épületek) összesen 4928, 24 m2
- Mélygarázs parkolóhelyek: 81 db
- Felszíni parkolóhelyek: 12 db
I. 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
- 1. Normál irodaszinti (klimatizált terület a földszinten és az emeleten, kivéve tetőtér. (irodák, tárgyalók,
közlekedők, mosdók, WC-k, konyhák) 2827,95 m2
- 2. Irodaszint (klimatizált terület a P1 (-1. pince) szinten, kivéve parkolóhelyek: (irodák, tárgyalók,
közlekedők, mosdók, WC-k, konyhák) 283,19 m2
- 3. Raktár (nem klimatizált) terület a P2 (-2. pince) szinten és tetőtérben, kivéve parkolóhelyek: (raktárak,
irodák, tárgyalók, közlekedők, mosdók, WC-k, konyhák) 358,56 m2
- 4. Parkolóhelyek a kétszintes mélygarázsban: 57 db személygépkocsi részére.
II. 1036 Budapest, Pacsirtamező út 17.
- 1. Normál irodaszint (klimatizált) terület a földszinten (irodák, tárgyalók, közlekedők, mosdók, WC-k,
konyhák)
1246,78 m2
- 2. Irodaszint (klimatizált) terület P1 (-1 pince) szinten, kivéve parkolóhelyek: (irodák, tárgyalók,
közlekedők, mosdók,
WC-k, konyhák) 211,76 m2
- 4. Parkolóhelyek a kétszintes mélygarázsban: 24 db személygépkocsi részére
- 5. Felszíni parkoló a belső udvar 12 db személygépkocsi részére.
Az Épületekben a napi takarítási feladatok elvégzésére hétfőtől-péntekig 17:00 és 22:00 óra között van
lehetőség.
A napi takarítás elvégzésére előírt minimális létszám: 6 fő (1 fő csoportvezető és 5 fő takarító).
Nyertes ajánlattevőnek - a napi takarítási feladatokon kívül - gondoskodni kell 1 fő nappalos takarító
(munkanapokon) 8:00 és 13:00 óra közötti személyes és folyamatos jelenlétéről, akinek feladata 8:00 és
11:00 közötti időtartamban a fent kijelölt irodák, az Ajánlatkérő kijelölt munkatársának felügyelete melletti
takarítása, 11:00 és 13:00 óra között pedig az eseti jelleggel, ad hoc módon felmerülő takarítási feladatok
ellátása (különös tekintettel az Épületekben megrendezésre kerülő rendezvényekkel kapcsolatban
felmerülő takarítási feladatokra, pl.: szaniter helyiségek tisztántartása, parkolók takarítása).
A "nappalos takarító" közvetlen irányítását (napi feladat-meghatározását) az Ajánlatkérő erre kijelölt
alkalmazottja látja el.
A napi takarítási feladatok mellett - vételi opciós tételként - vállalni kell az alábbi eseti takarítási feladatok
elvégzését is.
Az ajánlatban az alábbi opciós tételekre kell ajánlatot adni:
- nagytakarítás (ablaktisztítás nélkül)
- garázstakarítás
- ablak- és függönytisztítás (ablakkeret és párkány takarítással)
A napi takarítással, az eseti takarításokkal, és a szolgáltatással kapcsolatos további részletes elvárások a
Műszaki leírásban szerepelnek.
(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 Szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata (irodatakarítási munkatapasztalata, hónapban, 1 főre vetített átlagban, max. 60 hónap) 4
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (lásd a II.2.13. pontot) / Súlyszám: 96
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés határozott időre,
a szerződés aláírásának napjától számított 18 + 12 hónapra kerül megkötésre. A szerződéskötést
követő 18 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés további legfeljebb 12 hónapos egyszeri
meghosszabbításáról dönthetnek, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt a szerződés, és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak.
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: Az eseti takarítási szolgáltatásokat (nagytakarítás , garázstakarítás, ablak- és
függönytisztítás ablakkeret- és párkány-takarítással ) az Ajánlatkérő vételi opciós tételként határozta meg,
melynek lehívása az ajánlati ár és a rendelkezésre álló fedezet függvénye.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányú ajánlat” bírálati
szempontját alkalmazza.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszere:
- Az "Ellenszolgáltatás" esetén: fordított arányosítás
- A "Szakmai tapasztalat" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Az ellenszolgáltatás al-szempontjai:
- Napi takarítás havidíja (nettó, Ft/hónap) - súlyszám: 90
- Nagytakarítás (ablaktisztítás nélkül) (nettó, Ft/alkalom, vételi opciós tétel) - súlyszám: 2
- Garázstakarítás (nettó, Ft/alkalom, vételi opciós tétel) - súlyszám: 2
- Ablak- és függönytisztítás, ablakkeret- és párkány-takarítással (nettó, Ft/alkalom, vételi opciós tétel) súlyszám: 2
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3.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
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, és a
63. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az EKR-ben biztosított
elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerint. Továbbá az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra vonatkozó igazolás és ellenőrzés során a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdése, valamint a
321/2015. Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
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 pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt nem
ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy az alkalmassági feltételek tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A gazdasági szereplő az ajánlatban köteles benyújtani
M.1.) a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja és a 21/A. § alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből irodatakarítási szolgáltatásra vonatkozó
referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év-hónap-nap pontossággal),
a szerződést kötő felet, a szerződés tárgyát és az érintett épület alapterületét, valamint az arról szóló
nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (nyilatkozatban),
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolásokat (egyszerű másolatban).
Irodaépület: jellemzően irodai funkciók kiszolgálására, illetve irodai feladatok elvégzésére szolgáló épület,
függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely
feltétel (pl.: beléptetés) teljesítéséhez kötött.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatási referenciákat fogadja el.
M.2.) a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt takarítók bemutatását, csatolva a saját kezűleg aláírt önéletrajzukat, végzettségük igazolását és
rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
Az alkalmassági feltétel igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése is
alkalmazható. Az alkalmassági feltételek igazolása során a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdése, valamint a
321/2015. Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az
Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
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M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapos időszakban legalább 3000
nm alapterületű irodaépületben és/vagy személyek folyamatos tartózkodására szolgáló egyéb épületben
(pl. lakóépület, közhivatal, egészségügyi intézmény, oktatási intézmény) ellátott, takarításra vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával. Az előírt referenciakövetelmény több szerződéssel teljesíthető,
melyek közül legalább 1 szerződés minimum 12 hónap folyamatos teljesítést foglal magába, illetve melyek
közül legalább 1 szerződés minimum 1000 nm alapterületű épület takarítására vonatkozik.
M.2.) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között legalább 3 fő tisztítás-technológiai
szakmunkás /takarító/ (OKJ 3285303 vagy azzal egyenértékű 3181401 régi OKJ-s) végzettséggel és
egyenként legalább 12 hónapos takarítási szakmai tapasztalattal rendelkező takarítóval.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Közös
ajánlattevőknek az előírt referenciák tekintetében összeadódóan kell megfelelni.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
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 szerződésben a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér kerül kikötésre a nyertes ajánlattevő
érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, hibás teljesítésre, valamint a teljesítés
meghiúsulása és jogalap nélküli felmondása esetére.
1.
Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmes időszakra a nettó vállalkozói
havidíj 1%-a/óra mértékű késedelmi kötbérre jogosult a Megrendelő. Amennyiben a késedelem a 12 órát
meghaladja, azt a felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, melynek alapján Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
2.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén a két fél által elismert hibás teljesítéstől függően kötbér
(számlalevonás), az alábbiak szerint:
- havonta az első alkalommal „nem megfelelt” minősítésű területre eső számlaérték 15 %-ával történő
számlacsökkentés.
- havonta második (és ezen felüli alkalommal) a „nem megfelelt” minősítésű területre eső számlaérték 30
%-ával számlacsökkentés.
- az előírt minimális takarítói létszámra vagy a takarítószemélyzetre vonatkozó előírások megsértése
esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke az adott teljes havidíj 5 %-a, mely havonta több alkalommal
is érvényesíthető. Bármely hónapban ha az ezen bekezdés szerinti hibás teljesítési kötbér 5-nél több
alkalommal felszámításra kerül, akkor Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a
meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
3.
Meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér: A szerződésnek a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült
lehetetlenülése, a teljesítés megtagadása, a 12 órát meghaladó teljesítési késedelem, valamint a szerződés
nyertes ajánlattevő általi felmondása esetén, továbbá ha az Ajánlatkérő a szerződéstől nyertes ajánlattevő
szerződésszegő magatartása miatt eláll a szerződéstől, a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbérfizetési
kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a 12 hónapra számított nettó ellenszolgáltatás
összegének 30 %-a. Amennyiben a szerződés felmondásának oka a 12 órát meghaladó késedelem, akkor
a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít a késedelmes teljesítésre tekintettel addig felszámított
késedelmi kötbér összege.
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Ajánlatkérőnek jogában áll az elismert és esedékessé vált kötbért a vállalkozói díjból visszatartani.
A kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse a
Vállalkozóval szemben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.
Ajánlatkérő a teljesített szolgáltatásért (napi takarítás esetén) az ellenértéket havonta, a szabályosan
kiállított és teljesítés-igazolással ellátott számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül, átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. §
(1), (5) és (6) bekezdése szerint.
2.
Az eseti (külön megrendelt) szolgáltatások elszámolása külön számla ellenében, az Ajánlatkérő által
elfogadott teljesítést követően, alkalmanként történik.
3.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
4.
Ártartás kötelezettsége: a megajánlott vállalkozói díjat a szerződés hatályba lépését követő 12 hónap alatt
kötelezően tartani kell. Ennek értelmében a Vállalkozó vállalja, hogy a megajánlott havidíjat ezen időszak
alatt nem emeli. A szerződés hatályba lépését követő 12 hónap letelte után 1 alkalommal, legfeljebb
a kötelező legkisebb munkabér jogszabályban meghatározott összege (minimálbér) növekedésének
mértékével emelhető a havidíj, valamint az eseti szolgáltatások díja.
5.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra
jogosult.
6.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.
A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben előírt
tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös
ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban továbbá csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot,
melynek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat.
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
I. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban nyilatkozik.
II. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (6) bekezdése is alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/14 (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)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton,
az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében,
valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm.r. 15. §-ában rögzített módon.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt.
68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. december
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:
A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ár” ajánlati elemek esetén fordított arányosítás,
a szakmai tapasztalat esetén egyenes arányosítás. Az értékelés további részletei az ajánlati
dokumentációban szerepelnek.
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 megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a
szolgáltatással érintett helyszínen, 2022. július 6-án 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a
dokumentációban szerepelnek.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a
továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító:EKR000865102022.
3. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre
vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt –
az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
4. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti
okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat
esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró
képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás
mintájának elektronikus másolata.
5. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő
tájékoztatás az EKR-ben történik.
6. Az alkalmassági feltétel és ennek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (III.1.3. pont).
7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
8. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb „ár-érték
arányú” ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
9. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell minimum 20.000.000,- Ft/év és
minimum 5.000.000,- Ft/káresemény kártérítési limittel rendelkező szakmai felelősségbiztosítással, mely kiterjed a
takarítási szolgáltatásokra is.
11. Jelen eljárásban a közép-európai idő (CET ) az irányadó, mely megegyezik a magyar idővel.
12. Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
13. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció között ellentmondás/eltérés tapasztalható, úgy
az Ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók.
14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító
felhívás feladásának napján hatályos Kbt., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadóak.
15. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kapcsolattartó): Murvai László felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00026).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 Sportegészségügyi Intézet (12685/2022)
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: Országos Sportegészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309721243
Postai cím: Karolina Út 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göbölyös Ivett gazdasági-főigazgató helyettes
Telefon: +36 14886106
E-mail: gazdig@osei.hu
Fax: +36 14886106
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.osei.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.osei.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/EKR000667012022/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/EKR000667012022/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
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:
Laboratóriumi vizsgálatok beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000667012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

582

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71900000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Határozott idejű szerződés keretei között kívánja az a Ajánlatkérő beszerezni a kémiai és bakteriológiai
laboratóriumi vizsgálatokat.
NEAK finanszírozott vizsgálatok:
Klinikai kémia: 138.353 vizsgálat/18 hónap
Bakteriológia: 6005 vizsgálat/18 hónap
Nem NEAK finanszírozott vizsgálatok :
Klinikai kémia: 429/18 hónap
A vizsgálati palettát tartalmazza a Közbeszerzési dokumentáció.
Ajánlattevő vállalja, az Ajánlatkérő fekvő-, és járóbetegei részére elvégzi a KD specifikáció szerinti klinikai
kémiai laboratóriumi, mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai vizsgálatokat .
Ajánlattevőnek a szolgáltatás végzéséhez szükséges szakértelemmel, és technikai felszereltséggel
rendelkezni kell. Ajánlattevőnek a tevékenységének végzése során a legmagasabb szintű gondosság
elve alapján köteles eljárni, és a tevékenységét az 1997. évi CLIV tv., a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet,
és a 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó és a szerződés időtartama alatt hatályos
szabályozások, szakmai protokollok és szakmai irányelvek alapján köteles ellátni.
Ajánlattevőnek a tevékenység végzéséhez a szükséges engedélyekkel rendelkeznie kell a szerződés
hatályba lépésének időpontjára.
A Ajánlatkérőnél levett mintákat az Ajánlatkérő székhelyéről elszállítja az Ajánlattevő a vonatkozó
előírásoknak megfelelő szállítóeszközzel az Ajánlattevő laboratóriumába, ott elvégzi a vizsgálatkérő lap
szerint kért vizsgálatokat, majd a validált leleteket informatikai rendszeren keresztül az Ajánlatkérő részére
határidőre megküldi.
Ajánlattevő vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtását a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul
megkezdi azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének napján az informatikai rendszerekkel kapcsolatos
illesztéseket Ajánlattevő a saját költségén köteles megtenni, ezt követően a szolgáltatás nyújtását
haladéktalanul megkezdi és a szerződés időtartama alatt folyamatosan teljesíti.
Ajánlattevő a jelen szerződés szerinti tevékenységéhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
Ajánlattevő a tevékenységét a saját maga által üzemeltetett laboratóriumban nyújtja.
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)
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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:
NEAK finanszírozott vizsgálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest Karolina u. 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határozott idejű szerződés keretei között kívánja az a Ajánlatkérő beszerezni a kémiai és bakteriológiai
laboratóriumi vizsgálatokat.
NEAK finanszírozott vizsgálatok:
Klinikai kémia: 138.353 vizsgálat/18 hónap
Bakteriológia: 6005 vizsgálat/18 hónap
A vizsgálati palettát tartalmazza a Közbeszerzési dokumentáció.
Ajánlattevő vállalja, az Ajánlatkérő fekvő-, és járóbetegei részére elvégzi a KD specifikáció szerinti klinikai
kémiai laboratóriumi, mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai vizsgálatokat .
Ajánlattevőnek a szolgáltatás végzéséhez szükséges szakértelemmel, és technikai felszereltséggel
rendelkezni kell. Ajánlattevőnek a tevékenységének végzése során a legmagasabb szintű gondosság
elve alapján köteles eljárni, és a tevékenységét az 1997. évi CLIV tv., a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet,
és a 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó és a szerződés időtartama alatt hatályos
szabályozások, szakmai protokollok és szakmai irányelvek alapján köteles ellátni.
Ajánlattevőnek a tevékenység végzéséhez a szükséges engedélyekkel rendelkeznie kell a szerződés
hatályba lépésének időpontjára.
A Ajánlatkérőnél levett mintákat az Ajánlatkérő székhelyéről elszállítja az Ajánlattevő a vonatkozó
előírásoknak megfelelő szállítóeszközzel az Ajánlattevő laboratóriumába, ott elvégzi a vizsgálatkérő lap
szerint kért vizsgálatokat, majd a validált leleteket informatikai rendszeren keresztül az Ajánlatkérő részére
határidőre megküldi.
Ajánlattevő vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtását a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul
megkezdi azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének napján az informatikai rendszerekkel kapcsolatos
illesztéseket Ajánlattevő a saját költségén köteles megtenni, ezt követően a szolgáltatás nyújtását
haladéktalanul megkezdi és a szerződés időtartama alatt folyamatosan teljesíti.
Ajánlattevő a jelen szerződés szerinti tevékenységéhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
Ajánlattevő a tevékenységét a saját maga által üzemeltetett laboratóriumban nyújtja.
(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.Sürgős és sürgős jelzéssel ellátott vizsgálatok végzésének vállalása (igen/
nem) 5
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. NEAK finanszírozás %-a/vizsgálat(max.100%) / 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: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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 nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
II.2.1) Elnevezés:
Nem NEAK finanszírozott vizsgálatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest Karolina u. 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határozott idejű szerződés keretei között kívánja az a Ajánlatkérő beszerezni a laboratóriumi vizsgálatokat.
Nem NEAK finanszírozott vizsgálatok :
Klinikai kémia: 429/18 hónap
A vizsgálati palettát tartalmazza a Közbeszerzési dokumentáció.
Ajánlattevő vállalja, az Ajánlatkérő fekvő-, és járóbetegei részére elvégzi a KD specifikáció szerinti klinikai
kémiai laboratóriumi, mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai vizsgálatokat .
Ajánlattevőnek a szolgáltatás végzéséhez szükséges szakértelemmel, és technikai felszereltséggel
rendelkezni kell. Ajánlattevőnek a tevékenységének végzése során a legmagasabb szintű gondosság
elve alapján köteles eljárni, és a tevékenységét az 1997. évi CLIV tv., a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

585

és a 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó és a szerződés időtartama alatt hatályos
szabályozások, szakmai protokollok és szakmai irányelvek alapján köteles ellátni.
Ajánlattevőnek a tevékenység végzéséhez a szükséges engedélyekkel rendelkeznie kell a szerződés
hatályba lépésének időpontjára.
A Ajánlatkérőnél levett mintákat az Ajánlatkérő székhelyéről elszállítja az Ajánlattevő a vonatkozó
előírásoknak megfelelő szállítóeszközzel az Ajánlattevő laboratóriumába, ott elvégzi a vizsgálatkérő lap
szerint kért vizsgálatokat, majd a validált leleteket informatikai rendszeren keresztül az Ajánlatkérő részére
határidőre megküldi.
Ajánlattevő vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtását a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul
megkezdi azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének napján az informatikai rendszerekkel kapcsolatos
illesztéseket Ajánlattevő a saját költségén köteles megtenni, ezt követően a szolgáltatás nyújtását
haladéktalanul megkezdi és a szerződés időtartama alatt folyamatosan teljesíti.
Ajánlattevő a jelen szerződés szerinti tevékenységéhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
Ajánlattevő a tevékenységét a saját maga által üzemeltetett laboratóriumban nyújtja.
(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.Sürgős és sürgős jelzéssel ellátott vizsgálatok végzésének vállalása (igen/
nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó összár (Ft)(előny a kevesebb) / 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: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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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Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontot
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában
foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet) 17. § (1)
bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontjában és a 10.
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és a kapacitást nyújtó
szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
Az igazolási módok tekintetében előírt nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell megtenni az űrlapok
kitöltésével.
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az igazolások, nyilatkozatok benyújtása tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt
64. § (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a)
bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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 Mind a két rész esetében: M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszaszámított 3 éven belül a közbeszerzés tárgyában (laboratóriumi vizsgálatok elvégzése ) teljesített
legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetése. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a
következő adatokat: a teljesítés
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pontos időtartama, (a szolgáltatás megkezdésének és befejésének időpontja, év, hó, nap), a szerződést
kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége referenciáról információt adó személy:
neve, beosztása, telefon és telefax száma,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az
M.1. alkalmassági
feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható. A legjelentősebb teljesítéseket
elegendő az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az igazolási mód tekintetében
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. Ajánlatkérő a 3
év teljesítéseinek igazolását
írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
teljesítéseket veszi figyelembe. A 321/
2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja, pontja alkalmazásában az
ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. / Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban az 1. rész esetében legalább 55.000 vizsgálat/12
hó, a 2. rész esetében: legalább 150 vizsgálat/12 hó számot igazoló laboratóriumi vizsgálatok nyújtására
vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a mennyiséget a Kbt. 65. § (3) bekezdés alapján
határozta meg.A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek)
együttesen is megfelelhetnek. (
Kbt. 65. § (6) bekezdés). A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti
szervezetek ( személyek), mint
kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
Amennyiben az ajánlattevő mind a két részre tesz ajánlatot, ugyanaz a referencia mind a két részhez
felhasználható, csatolható. Mind a két részre amennyiben ajánlatot tesz az Ajánlattevő, a referenciának
meg kell felelni mind a két rész esetében a támasztott referencia elvárásnak. (tekintettel arra, hogy az 1.
rész esetében magasabb a referencia mértéke, amennyiben annak megfelel a csatolt referencia , abban az
esetben nyilvánvalóan a második rész esetében elvárt alacsonyabb referencia mértéknek is megfelel.)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mind a két rész esetében:
Hibás teljesítési kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel: Hibás teljesítési kötbér abban az
esetben érvényesíthető, ha a hibás teljesítés oka olyan ok, amiért az Ajánlattevő felelős. Hibás teljesítési
kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1%-a alkalmanként maximum a szerződéses nettó
ellenértékének 5%-a a szerződés időtartama alatt.
Meghiúsulási kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel meghiúsulási kötbér abban az esetben
érvényesíthető, ha az Ajánlattevő olyan okból szegi meg a szerződést amelyért felelős. A szerződéses nettó
ellenértékének 20%-a a mértéke a meghiúsulási kötbérnek.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett az Ajánlatkérő jogosult a felmerült és a kötbér mértékét
meghaladó mértékű igazolt kárának a megtéríttetésére is.
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Meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér együttes alkalmazása kizárt.
Késedelmi kamat: Késedelmes fizetés esetén az Ajánlatkérőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155.
§ szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mind a két rész esetében:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)bek.,a Ptk. 6:130. §
(1)- (2) bekezdése
szerint történik. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlattevő nem
fizethet, illetve számolhat el
a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére
alkalmasak. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíti. Felek megállapodnak
abban, hogy az Ajánlattevő a szolgáltatásáért díjra jogosult. Felek havi elszámolási időszakban állapodnak
meg. Az Ajánlattevő a díjra
a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla alapján jogosult. Felek megállapodnak abban,
hogy a teljesítést folyamatosnak
tekintik. A tárgyhavi díjról a Közreműködő a számlát, tárgyhót követő hó 10. napjáig köteles kiállítani. A
számla mellékletét kell
képeznie az Ajánlattevő által kiállított, Ajánlatkérő által elismert, a tárgyhónapban végzett szolgáltatásra
vonatkozó
teljesítésigazolásnak, melyet a radiológiai vezető asszisztens előzetes igazolását követően a stratégiai
igazgató állít ki. Ennek
hiányában a közreműködői díj kifizetését az Ajánlatkérőnek meg kell tagadnia. Ajánlattevő tudomásul
veszi, hogy működési engedély,
illetve érvényes felelősségbiztosítás hiányában végzett tevékenység idejére díjazás nem jár. Ezen időszak
alatt az általa okozott kárért
kizárólagosan és teljes mértékben felelős. Az Ajánlatkérő a számlát annak kézhezvételétől számított 30
napon belül köteles
kiegyenlíteni. A díjak a szerződés időtartama alatt kötöttek. Kbt. 27/A. § alapján Vevő 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:
Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a
szerződésteljesítése érdekében nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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: 2022/07/21 (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: 2022/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti
adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan, azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek,
az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi
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. rész és 2. rész 1. értékelési szempont esetében: fordított arányosítás, 1. és 2. részek 2. értékelési
szempontja esetében : igen=10 pont, nem=0 pont
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.)Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját egyik rész esetén sem
2) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást
elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben ( továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus
közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). 3) Az EKR
(https://ekr.gov.hu)
használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1)
bekezdésének megfelelően az
eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők ( AT) részére
biztosítja,
teljeskörűen térítésmentesen, korlátozás mentesen. 4) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR
elektronikus űrlapként a
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként
megtenni a Kbt. 41/A. § (3) bek. alapján. 5) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a
Kbt. 35. § ( 2a) és 41/
A. § (5) bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő
meghatalmazásokra a Kbt
. 65. § (12) bekezdése az irányadó. 6.) Az EKR használatával kapcsolatos
útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. 7.) FAKSZ: Dr. TóthDóra Tímea (01192, 5000 Szolnok,
Damjanich u. 1. 1/3.) 22.) Ajánlatkérő egylépcsős bírálatot alkalmaz a Kbt. 114/A. § szerint.8) 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, figyelemmel a Kbt. 47.§ (2) bekre. 8) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei:
alkalmazandó
fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR rendszer által meghatározottak szerint. 9) Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé
gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8)). 10) AK az alkalmassági feltételeket és az igazolási módot (M/1.) a
minősített
ajánlattevői jegyzékbe. történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta
meg. A Kbt. 148. §ában rögzítetteknek megfelelően. 11) Kiegészítő tájékoztatás kérés a Kbt. 56. § szerint. 12) AK a Kbt. 74. § (2) a)
alapján kizárhatja az
eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 13) Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot
(EKR űrlap), az AT
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát, a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges
tartalommal is, a Kbt. 65. §
(7) bek. szerinti nyilatkozatát, és a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapok). A külön ki nem
emelt dok-kat,
melyeket a Kbt. és a KD előír. 15) AT csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a
KD-ban rögzítettek
szerint. 14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is
irányadó. Nemleges
nyilatkozat csatolása is kötelező (EKR űrlap). 15) AT ajánlatában köteles csatolni szakmai ajánlatát. A szakmai
ajánlat teljes hiánya az
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ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. (Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján). 16) Hiánypótlás a Kbt. 71. §a szerint biztosított és AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza. 17) Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás a Kbt 76.§ (2)
c) pontja szerint, a közbeszerzési
dokumentumban részletezetteknek megfelelően mind a két rész esetében.
Ponttartomány minden rész minden értékelési szempontja esetén: 0-10
1. rész Értékelési szempont:
1.NEAK finanszírozás %-a/vizsgálat (max.100%) előny a kevesebb. (S=95)
2. Sürgős és sürgős jelzéssel ellátott vizsgálatok végzésének vállalása (igen/nem) (S=5)
2. rész Értékelési szempont:
1.Nettó összár (Ft) előny a kevesebb. (S=95)
2. Sürgős és sürgős jelzéssel ellátott vizsgálatok végzésének vállalása (igen/nem) (S=5)
18) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az
ajánlati felhívás szövege között eltérés van, a közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó. 19) Irányadó idő: CET
24) Irányadó
jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X .30.),Ptk. 20) Ajánlattevő nyilatkozata, hogy nyertessége esetén, szerződéskötés
időpontjára és a teljesítés
során, folyamatosan rendelkezni fog legalább 25 millió Ft/év és 5 millió Ft/ eset értékű szakmai
felelősségbiztosítási szerződéssel, amely
kiterjed laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatás nyújtására.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (10840/2022)
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: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11362018202
Postai cím: Tüzér Út 18-20.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balatoniné Pozsár Katalin
Telefon: +36 72503417
E-mail: balatonine@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://petav.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/EKR000484132022/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/EKR000484132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

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:
Őrzés-védelmi szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000484132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gépjármű használatával megvalósítandó őrzés-védelmi szolgáltatások teljesítése az alábbiak szerint:
az Ajánlatkérő tulajdonát képező, összesen 10917 m hosszú (négyzetméterben kifejezve az alapterület:
65095 m2), nem egybefüggő burkolt távhővezeték-rendszer folyamatos, 24 órás élőerős, nyílt terepen
történő őrzés-védési feladatainak ellátása (2 óránkét legalább egy alkalommal a járőrtevékenységet a
csővezeték teljes hosszában kell végrehajtani az egyéb meghatározott feladatok mellett).
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást
kiegészítő 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): Az Ajánlatkérő álláspontja, hogy jelen esetben a
részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel, a teljesítés nem
osztható. A beszerzési tárgy jellegéből adódóan észszerűtlen döntés lenne a részekre történő ajánlattétel
lehetőségének biztosítása. A szolgáltatást az adott területen a tevékenységet végző személyek
munkájának koordinálásával és együttműködésével kell biztosítani, amely hatékonyan és gazdaságosan
csak egy szolgáltatóval történő szerződéskötéssel oldható meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Őrzés-védelmi szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe, illetve a távhővezetékrendszer nyomvonala.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépjármű használatával megvalósítandó őrzés-védelmi szolgáltatások teljesítése az alábbiak szerint:
az Ajánlatkérő tulajdonát képező, összesen 10917 m hosszú (négyzetméterben kifejezve az alapterület:
65095 m2), nem egybefüggő burkolt távhővezeték-rendszer folyamatos, 24 órás élőerős, nyílt terepen
történő őrzés-védési feladatainak ellátása (2 óránkét legalább egy alkalommal a járőrtevékenységet a
csővezeték teljes hosszában kell végrehajtani az egyéb meghatározott feladatok mellett).
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF / hónap) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján kerül megindításra.
2. A közbeszerzési eljárás eredményeként megbízási szerződés kerül megkötésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki, illetőleg amely a Kbt. 62. § (1) vagy (2) bekezdésében
meghatározott bármely kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Az eljárásban előírt kizáró okok vonatkozásában –
a kizáró okok fenn nem állásáról – az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján, adott esetben a 17. § (1a)-(1b) bekezdésének alkalmazásával
[Kbt. 62. § (1a) bekezdés]. 2. 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 [Kbt. 67. § (4) bekezdés,
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés]. 3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja
szerinti igazolás csatolandó. 4. Az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is ellenőrzi. 5. 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 [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Nyilatkozat
csatolandó az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás vagy nincs
(nemleges nyilatkozat is csatolandó). 6. Az öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-ában meghatározottak
szerint lehetőség van a gazdasági szereplő vonatkozásában fennálló meghatározott kizáró okok
tekintetében az öntisztázásra. 7. Adott esetben alkalmazható a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 1.
Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az
egyéni vállalkozók nyilvántartásába. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nincs
bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont].
2. Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához
szükséges engedéllyel [Szvmt. 5. § (1) bekezdése szerinti, 7. § szerint érvényes működési engedéllyel].
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szolgáltatás
nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti,
kamarai tagsággal.
***
Az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint
lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 1. Az előírt követelmény tekintetében
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az
egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés].
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.
2. Benyújtandó a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a
szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás nyújtandó be [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont, 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés], kivéve, ha e követelmény teljesülése [az előírt engedély megléte]
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásból az ajánlatkérő által ellenőrizhető (ebben az esetben a
nyilvántartás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, külön dokumentum csatolása nem szükséges).
***
Az előírt igazolásokat az ajánlat részeként a Kbt. 114/A. §-a szerint be kell benyújtani, kivéve, ha ingyenes
elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek [Kbt. 69. § (11) bekezdés], továbbá a Kbt.
69. § (11a) bekezdése is alkalmazható a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Benyújtandó - a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlatban
- a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) valamennyi, az eljárást megindító
felhívás feladásakor létező vagy az ettől az időponttól visszafelé számított 2 évben megszüntetett
pénzforgalmi számla vonatkozásában (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), legalább az alábbi
tartalommal:
- a vezetett pénzforgalmi számla száma;
- a számlavezetés kezdete;
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben 15 napot meghaladó
sorbaállítás előfordult-e. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés a) pont].
Amennyiben a cégnyilvántartás adataiból ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a pénzforgalmi számla
(számlák) számát (számait), abban az esetben ajánlattevői nyilatkozatot (felsorolást) is kell csatolni
valamennyi pénzforgalmi számláról (a nyilatkozat magában foglalja a számlát vezető pénzügyi intézmény
megnevezését, a számlavezetés kezdetét és a számlaszámot).
A sorbaállítás fogalmát a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja, a pénzforgalmi számla fogalmát pedig
a 20. pontja tartalmazza, a pénzügyi intézmény alatt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott és e törvényben definiált fogalmak
értendőek.
P/2. Benyújtandó - a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlatban - az ajánlattevő saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának az eredménykimutatása az előző három lezárt üzleti
év vonatkozásában. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló (eredménykimutatás) a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló (az
eredménykimutatás) benyújtása nem szükséges. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont]. Ha e pontban előírt irattal azért nem rendelkezik az ajánlattevő
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi szolgáltatások) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]. Adott esetben
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.
P/3. Nyilatkozat nyújtandó be - a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlatban - az alábbiakról az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak): a teljes, általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]. Adott esetben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése
alapján kell eljárni.
***
Az előírt igazolásokat az ajánlat részeként a Kbt. 114/A. §-a szerint be kell benyújtani, kivéve, ha ingyenes
elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek [Kbt. 69. § (11) bekezdés], továbbá a Kbt.
69. § (11a) bekezdése is alkalmazható a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik,
az eljárást megindító felhívás feladásakor létező vagy az ettől az időponttól visszafelé számított 2 évben
megszüntetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő
évben legalább egy alkalommal 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal az
eredménykimutatásban meghatározott adózás előtti eredménye negatív volt. Amennyiben sor kerül a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazására, abban az esetben az ajánlatkérő
megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (élőerős
őrzés-védelmi szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja a következő értéket: 45.000.000,- HUF.
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P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem
rendelkezik összesen (azaz a három év árbevételét összeadva) legalább általános forgalmi adó nélkül
számított (nettó) 90.000.000,- HUF teljes árbevétellel.
***
Az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint
lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Benyújtandó - a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlatban
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett – ugyanakkor
legfeljebb 6 éven belül megkezdett – legjelentősebb szolgáltatás(ok) ismertetése. [Kbt. 65. § (1) bekezdés
b) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 21. § (3a) bekezdés a) pont].
Igazolási mód: a szolgáltatás(oka)t a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy a gazdasági
szereplő nyilatkozatával kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §]. Az igazolásban meg kell
adni legalább a következőket (a releváns elemeket olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság
megállapítható legyen):
- a szerződést kötő másik fél nevét és címét;
- a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontot év/hónap/nap részletességgel kell megadni);
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Külön ismertető táblázat csatolása nem szükséges, elegendő az igazolási mód körében előírt
dokumentum(ok) csatolása [a gazdasági szereplő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél által
adott igazolás tekintendő igazolásnak].
A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés
ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (4) bekezdés].
M/2. Benyújtandó - a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlatban - azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
b) pont]. Az ismertetés (nyilatkozat) magában foglalja, hogy az adott szakember majd milyen jogviszony
keretében kerül bevonásra a teljesítésbe, továbbá azt, hogy a felhívásban megjelölt mely pozícióra jelölik.
Igazolási mód valamennyi szakembernél:
- a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből megállapítható legalább a szakmai
gyakorlat időtartama (a korábbi, valamint az ajánlattétel időpontja szerinti munkáltatók/megbízók/
megrendelők feltüntetésével);
- rendelkezésre állási nyilatkozat a szakember részéről, amelyben kijelenti, hogy a szerződés teljesítésében
közre fog működni;
- képzettséget, végzettséget igazoló okiratok.
M/3. Benyújtandó - a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlatban - a minőség biztosítása érdekében, a
közbeszerzés tárgyához kapcsolódóan tett intézkedések leírása, illetve azok igazolásai: az Európai Unió
tagállamában bejegyzett független szervezet által kiállított - adott esetben egyenértékű - tanúsítvány,
illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (3) bekezdése szerint. [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdés c) pont, 24. § (3) bekezdés]. Az előírt tanúsítványok csatolása esetén külön leírás benyújtása
nem szükséges.
M/4. Benyújtandó - a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlatban - a teljesítéshez rendelkezésre álló, az
alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt eszköz leírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont,
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pont]. Igazolási mód: a gazdasági szereplő
nyilatkozata, amely tartalmazza legalább a következő adatokat (nyilatkozatokat):
- az eszköz (a rendszer, a licensz/szoftver) megnevezése;
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- A rendszer használatára jogosult gazdasági szereplő (a felhasználó) megnevezése (az ajánlattevő vagy
más gazdasági szereplő rendelkezik-e az eszközzel és a jogosultsággal);
- az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt műszaki paramétereknek való megfelelésre
vonatkozó részletes (mindegyik előírt paraméter teljesítésére vonatkozóan külön-külön) nyilatkozatot;
***
Az előírt igazolásokat az ajánlat részeként a Kbt. 114/A. §-a szerint be kell benyújtani, kivéve, ha ingyenes
elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek [Kbt. 69. § (11) bekezdés], továbbá a Kbt.
69. § (11a) bekezdése is alkalmazható a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összesen legalább 1 (egy) db, legfeljebb
6 éven belül megkezdett olyan teljesített szerződéssel (referenciával), amely megfelel a következő
követelmény(ek)nek: legalább 7000 m hosszú (nem feltétlenül egybefüggő), vonalas (nem vonalasként
számítható/értelmezhető létesítmény esetében legalább 41700 m2, nem feltétlenül egybefüggő
alapterületű) létesítmény gépjármű használatával megvalósított élőerős őrzés-védelmére vonatkozott.
Az ajánlatkérő elfogadja azt is, ha ezen alkalmassági követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg, [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §], valamint azt is,
ha az előírt követelmény teljesítése legfeljebb kettő szerződés útján valósult meg, valamint azt is, ha
a megadott hossz, illetve alapterület nem egybefüggő létesítmény(ek)re vonatkozott (vagyis azt, ha
több külön álló létesítmény hosszából, illetve alapterületéből tevődik össze a megadott hossz, illetve
alapterület). Az alapterület, illetve vonalhossz nem adható össze, vagy az egyik követelmény, vagy a másik
követelmény teljesítendő elkülönítve.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a teljesítéshez szükséges alábbi
szakemberrel legalább: 1 fő, aki rendelkezik:
- középfokú biztonságszervező vagy felsőfokú rendvédelmi végzettséggel, és
- legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel az őrzés védelmi tevékenység koordinálásában.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi valamennyi (vagy azokkal egyenértékű)
tanúsítvánnyal, illetve nem képes az ezekben meghatározott intézkedések megtételére:
a) közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzési szolgáltatás) ISO 9001:2015, és
b) közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzési szolgáltatás) ISO 14001:2015.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 darab, az alábbi követelmények
mindegyikének megfelelő, az őrzés-védelmi szolgáltatás végrehajtására és ellenőrzésére rendszeresített,
valós idejű elektronikus rendszerrel (GPS-nyomkövető hardverrel és kapcsolódó szoftverrel), amelynek
alkalmazásával elvégezhetők a szolgálatban kötelező dokumentációs feladatok teljes körűen:
- a szolgálatra vonatkozó munkaidő nyilvántartások elektronikus kezelése (a munkaidő kezdetének és
befejezésének, illetve a teljesített óráknak a rögzítésére),
- valós idejű eseményjelzések és naplózás, rendkívüli események jelzése és jelentése, a szolgálat
műszakzáró jelentésének elkészítése;
- a rendszerben tárolt adatok sérthetetlenségének és bizalmasságának védelme ellenőrizhető módon
biztosított, a jogosultságkezelés kialakításra kerülhet;
- az elektronikus rendszer képes automatikus adatszolgáltatásra, meghatározott események, riasztások
továbbítására az Ajánlatkérő részére;
- a szolgálatban lévő vagyonőrök valós időben, dokumentáltan szerezzenek tudomást az ajánlatkérő
vagyonvédelmét érintő intézkedéseiről és azt elektronikus formában vissza is igazolja.
***
Az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint
lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.
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:
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a következő szerződést biztosító
mellékkötelezettségek kerülnek előírásra azzal, hogy a részletes feltételeket a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza: ‒ meghiúsulási kötbér
(a szerződésszegéssel érintett naptári évre vonatkozó, az általános forgalmi adó nélkül számított, a
szerződésben rögzített ellenszolgáltatás 25%-a). A kötbér követelhető, ha 1 hónapban legalább 3
alkalommal nem teljesül a létesítmény 2 óránkénti igazolt teljes körbejárása.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg igénylésének lehetősége nem biztosított. Részszámlázás lehetősége biztosított [szerződéstervezet
szerint, Kbt. 135. § (5) bek.]. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik utófinanszírozással. Fizetési határidő: 30 nap. Az
ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik. További rendelkezések: Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése. Ptk.
6:155. §-a, Kbt. 27/A. §-a. Tartalékkeret nem kerül kikötésre.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy tekintetében az
ajánlatkérő a következő előírást fogalmazza meg: nem követelmény, illetőleg gazdálkodó szervezet (jogi
személy) létrehozásának lehetőségét az Ajánlatkérő kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 2005. évi CXXXIII.
törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmt.);
- 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
‒ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (röviden: Kbt.);
‒ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (röviden: Ptk.);
‒ A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet;
‒ A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény (röviden: Szvmt.);
‒ a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM 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
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/18 (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: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer (EKR) végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján, továbbá az Evhr.
15. § (1) bekezdése alapján – tekintettel az Evhr. 11. § (9) bekezdés utolsó mondatára – az EKR végzi el az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: A szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
12 hónap.
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.
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 közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Dr. Pfeffer Zsolt (lajstromszám: 00358).
2. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben különösen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (röviden: Kbt.), valamint a felhatalmazása (198. §) alapján kiadott jogszabályok - így a 307/2015. (X.
30.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (röviden: Evhr.) előírásai az irányadóak. Az
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 374/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre, valamint az e rendelet 2. § (3) bekezdése
alapján közzétett közleményre.
3. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III. 1. 1), III. 1. 2) és III. 1. 3).
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolása nem szükséges.
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5. Az ajánlatok értékelési szempontja: legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont]. Az eljárás nyertese az az
ajánlattevő, aki (amely) az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. [Kbt.
77. § (4) bekezdés].
6. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást (konzultációt) nem szervez.
7. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
8. Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
9. A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra (azaz nem feltételes
közbeszerzés).
10. Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás eredménytelensége körében.
11. A nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy tekintetében az
ajánlatkérő a következő előírást fogalmazza meg: nem követelmény, illetőleg gazdálkodó szervezet (jogi személy)
létrehozásának lehetőségét az Ajánlatkérő kizárja.
12. A további részletes leírásokat az EKR-ben rendelkezésre bocsátott felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák (ekr.gov.hu; azonosító: EKR000484132022).
13. Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
14. Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-ben nyújtható be (ekr.gov.hu), figyelemmel az Evhr. 11. § (9) bek.-ben
foglaltakra.
15. Az Ajánlatkérő alkalmazza a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114/A. §-át.
16. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek (amennyiben ilyennel nem rendelkezik)
legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell az ajánlati felhívás III. 1. 1) 2. pontjában meghatározott, a
szolgáltatás magyarországi teljesítéséhez szükséges engedéllyel; az engedély megszerzésének nem teljesítése a
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekintendő.
17. Az ajánlattevőnek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás elvégzéséhez legalább 1 millió Ft/káresemény és
legalább 5 millió Ft/év összeghatárig terjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznie kell, és azt a szerződés
időtartama alatt fenn kell tartania. A megfelelő felelősségbiztosítás fennállását igazoló okiratot be kell mutatni a
szerződés megkötését megelőzően az Ajánlatkérőnek. A megfelelő felelősségbiztosítási szerződés rendelkezésre
állása, valamint ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele; a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül, amennyiben e követelményeket nem teljesíti.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (13202/2022)
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: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732767216
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 135
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markót Imre
Telefon: +36 56590421
E-mail: titkarsagtm@torokszentmiklos.hu
Fax: +36 56391316
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.torokszentmiklos.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/EKR000928902022/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/EKR000928902022/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:
Belvíz elvezető hálózat fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000928902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

607

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen eljárás tárgya a városi csapadékvízhálózat két öblözetét érinti. A beszerzés tárgya a Tenyői úti
öblözet és a Bicskás tavi öblözet részterületének kiépítését tartalmazza a megvalósítandó műszaki
tartalom.
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott szabványra,
műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű
megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. Ahol a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a
megnevezés csupán a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) – (5) foglaltak is irányadók.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy
a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak
valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja
alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét
megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor
megjelöléssel, az „Egyenértékű termékek” táblázatban
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell
megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
A részletes feladatok 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.
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés
több részre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, tekintettel
arra, az Önkormányzat belterületén lévő csapadékvíz- elvezető csatornahálózatának fejlesztéséről
szól a beruházás. A megvalósítandó beruházás komplex egységet alkot, így a megvalósíthatóságot
nehezítené a részekre bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan
ellátását, határidők betartását veszélyeztetné. A feladatok munkarészekre való megbontása, ezzel több
gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben aggályos és ésszerűtlen.
Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok
helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Mindemellett kiemelendő,
hogy a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy
különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben
megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetetlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Belvíz elvezető hálózat fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45113000-2

További tárgyak:

45232410-9

Kiegészítő szójegyzék

45232450-1
45232451-8
45247110-4
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5200 Törökszentmiklós közigazgatási határán belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tenyői úti öblözet
Az öblözet területe: 56,7 ha
Befogadója: Andrási-mellék önkormányzati belvízcsatorna
A Tenyői úti öblözetben a T-1-0-0 csatorna teljes kiépítése, valamint az öblözet közcélú befogadóján, az
Andrási-mellék csatornán szükséges a beavatkozás.
A csatornákon tervezett beavatkozások:
T-1-0-0 csatorna
Tervezett csatornahossz: 1.439 m
Befogadója: Andrási-mellék 3+974 km szelvénye
A csatornán 2017 évben megépült a 0+325-0+493 szelvények közötti szakasz. Ennek megépítésére a
Pánthy úti vasútvonalat keresztező közúti aluljáró építésének keretében került sor. Az aluljáróépítés
területe ugyanis kiterjedt a vízjogi engedéllyel rendelkező T-1-0-0 csatorna adott nyomvonalára is. A
csatorna ezen szakasza az aluljáró csatlakozó útja alá került és így későbbi megépítésére nem lett volna
lehetőség, ezért az aluljáróépítési beruházás keretében ez a szakasz a vízjogi engedély szerinti műszaki
paraméterekkel (méret, fektetési mélység) megépítésre került.
Csatorna kialakítása:
0+000 – 0+325 szelvények között tervezett 1,20 m-es zárt csatorna
0+325 – 0+493 szelvények között meglévő 1,20 m-es zárt csatorna
0+493 – 0+587 szelvények között tervezett 1,0 m-es zárt csatorna
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0+587 – 0+910 szelvények között tervezett 0,8 m-es zárt csatorna
0+910 – 1+280 szelvények között tervezett TB40/70/50 vb. U elemes nyílt csatorna
1+280 – 1+439 szelvények között tervezett TB30/50/40 vb. U elemes nyílt csatorna
A torkolati 325 m-es szakasz egy meglévő 60 cm-es, méretben és fektetési mélységben rossz állapotú zárt
csatorna nyomvonalán épül, a meglévő csatorna elbontásával.
A 0+493 – 0+910 szelvények közötti szakaszon a felszíni vizek összegyűjtésére és zárt csatornába
történő bevezetésére földmedrű folyóka épül, melyek a víznyelős fedlappal épülő aknákba vezetik be a
csapadékvizeket.
A zárt csatornás szakaszon a csatornaaknák száma 28 db melyek közül 6 db meglévő akna a már megépült
szakaszon és 22 db tervezett ill. átépítendő akna. A nyílt csatornás szakaszon 18 db kapubejáró és 2 db
útkeresztezés épül, a TB elemek vb. fedlapos lefedésével.
A csatorna zárt csatornás szakaszába a 0+580 szelvényben, a nyílt csatornás szakaszon és 1+248
szelvénynél átereszek csatlakoznak be, melyek az öblözet utcáin már meglévő csatornák közút alatti
átvezetései, melyek méretben és küszöbszintben megfelelőek.
A T-1-0-0 csatorna az 1+216 – 1+439 szelvényei között a 4629.sz. országos közút területén halad, a közút
jelenlegi útárkának nyomvonalán.
Andrási-mellék csatorna
Teljes csatornahossz: 3.974 m
Beavatkozással érintett csatornahossz: 644 m (3+330 – 3+974 szelvény között)
Befogadója: Andrási csatorna 0+790 km szelvénye
A csatorna és a csatornán lévő műtárgyak az elvégzett geodéziai felmérés alapján a jelenlegi állapotukban
alkalmasak a belterületről bevezetett vizek elvezetésére, csak a csatorna végén, a 3+330-3+974 szelvények
között van szükség kismértékű fenékkotrásra. A csatorna végszelvényébe csatlakozik be a T-1-0-0 csatorna.
A becsatlakozásnál mederburkolat építését terveztük.
Bicskás tavi öblözet
Az öblözet érintett részterülete: 35,8 ha
Befogadója: Bicskás-II. tározó
Az öblözet főcsatornája és torkolati vízelvezetése 2019-ben megépült, jelen projektben az ez által lehetővé
tett további öblözet fejlesztés csatornái szerepelnek. Ezek az alábbiak:
B-1-1-0 csatorna
Tervezett csatornahossz: 228 m
Befogadója: Bicskás-II. tározó
Csatorna kialakítása:
0+000 – 0+228 szelvények között 1,00 m-es zárt csatorna
A csatorna a Kossuth Lajos utcától indul és az Alatkai úton haladva becsatlakozik a Bicskás-II tározóba. A
csatornán 5 db akna épül.
A csatorna 0+050 szelvényébe csatlakozik be a tervezett B-1-1-1 csatorna, a 0+107 szelvényébe pedig az
Alatkai út keresztezésével a meglévő Vásárhelyi úti zárt csatorna.
B-1-1-1 csatorna
Tervezett csatornahossz: 156 m
Befogadója: B-1-1-0 csatorna 0+050 szelvény
Csatorna kialakítása:
0+000 – 0+156 szelvények között 0,8 m-es zárt csatorna
A csatorna a Vásárhelyi út – Fertő utca keresztezésétől indul és az Alatkai út – Fertő út közötti közterületen
haladva becsatlakozik a B-1-1-0 csatornába. A csatorna a Vásárhelyi út NY-i szakaszáról, és a Fertő utca ide
gravitáló szakaszáról vezeti el a csapadékvizeket.
A csatornán 5 db akna építését terveztük.
A részletes feladatok leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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 1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (min.0- max.24 hónap) 10
2 2.Az (MV-M) szakamber az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli, belvíz/
csapadék víz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett MV-M területen végzett szakmai gyakorlata
ideje. 10
3 3. Az(MV-VZ)szakamber az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli, belvíz/
csapadék víz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett MV-VZ területen végzett szakmai gyakorlata ideje
10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / 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: 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
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-JN1-2021-00015
II.2.13) További információ
1.) A II.2.7) pontokban megadott 160 nap adminisztratív okokból került rögzítésre. Nyertes ajánlattevőnek
a szerződés szerinti feladatait a szerződés hatályba lépésének napjától, 2023.01. 31.-ig napjáig kell
teljesítenie.
2.) A szerződés kötés feltétele a C.A.R. biztosításmegléte. A C.A.R. biztosítás mértékére vonatkozó
Ajánlatkérő előírás a dokumentációban részletezettek szerint. Biztosítási összeg: A. Dologi károk Biztosítási összeg: A kivitelezés teljes összege, B. Felelősség biztosítás - Kártérítési limit 50. millió Ft/kár és
100. millió Ft/év, Egyéb záradékok: Z 002. ;
3.) Az ajánlatok értékelés során adható pontszám értékelési szempontonként: 0-100
Az 1.;2,3 Minőségi értékelési szempontok értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot
kapja, a többi ajánlat pontszáma legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül
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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”
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza a 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.
A II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi szempont 2;3; pontokban a karakter hiány miatt rövidítve került
rögzítésre.
Teljes szöveg helyesen:
2. Az alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-M) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli, belvíz/csapadék víz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett MV-M területen végzett
szakmai gyakorlata ideje
(min.0- max.36 hónap)
3. Az alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-VZ) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli, belvíz/csapadék víz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett MV-VZ területen
végzett szakmai gyakorlata ideje
(min.0- max.36 hónap)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, valamint
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének h)-k), és m) pontjaiban foglalt kizáró okok valamelyike fennáll (a
Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján).
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés h) - k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró
okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.)
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által
kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A §-ban foglaltakat alkalmazza (a kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
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dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell
benyújtani). A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [Kr. 13. §].
A Kr. 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.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltak
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
(a továbbiakban: 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: Az előírt követelmény tekintetében
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 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: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján már az ajánlat részeként igazolásokat köteles
benyújtani a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében.
M1.
A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján
ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a bevonni kívánt szakember személyéről; valamint a bevonni kívánt
szakember szándéknyilatkozatát arról, hogy a teljesítésben, annak felelős műszaki vezetésében részt vesz.
Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember gyakorlatát igazoló aláírt szakmai önéletrajzát
(egyszerű másolatban), rendelkezésre állási nyilatkozatát, a végzettséget vagy képzettséget igazoló
okiratát (egyszerű másolatban), valamint (tekintettel a II.2.5) Értékelési szempontok 2; 3; Minőségi
kritériumpontjaira) a szakmai gyakorlat időtartamát év/hó bontásban szükséges megadni .
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A szakmai önéletrajznak tartalmazni kell a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának megjelölését,
annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja megállapítható
legyen (ajánlattevő szakembere, vagy alvállalkozó szervezet szakembere, vagy a szakember maga
alvállalkozó).
Amennyiben az adott szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az adott jogosultsággal,
abban az esetben a jogosultság első megszerzése időpontjának feltüntetése is szükséges a szakmai
önéletrajzban.
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás
(kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott
jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség vagy
képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében (a szakmai
önéletrajzon felül) egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja,
melyet ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból,
figyelembe véve a Kbt. 69. § (11) bek.-ét is.
A fentiekre tekintettel szükséges a szakmai önéletrajzokban feltüntetni azon elektronikus elérési utat
(honlapcím), ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, valamint az adott szakember kamarai nyilvántartási
számát.
Amennyiben a kamarai névjegyzékben az ajánlat benyújtásakor nem szerepel a szakember, úgy az
ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződéskötés tervezett idejére a megjelölt szakember
kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjára a kamarai
nyilvántartásba vétel elmarad, úgy az ajánlattevő visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek.-e alapján,
amelynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg az ajánlatkérő a
szerződést, ha azt az összegezésben megjelölte, ennek tudomásulvételéről az ajánlattevő nyilatkozni
köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. szerint, azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015
(X. 30) Korm. rend. 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai
jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra is - 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 elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban
felsorolt igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.)
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 1 fő szakemberrel,
M.1.1.)
a) aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére
előírt 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés, 2. rész 2. pontjában
előírt Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület „MV-M” - vagy ezzel egyenértékű- felelős
műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételeknek (végzettséggel vagy képzettséggel-vagy azzal egyenértékű végzetséggel vagy
képzettséggel- és szakmai gyakorlati idővel)
M.1.2.)
aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére
előírt 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 7.
pontjában előírt Vízgazdálkodási építmények szakterület „MV-VZ” -vagy ezzel egyenértékű - felelős
műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételeknek (végzettséggel vagy képzettséggel -vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy
képzettséggel- és szakmai gyakorlati idővel)
Ajánlatkérő az M.1 pontok teljesítésére lehetővé teszi a szakemberek közötti átfedést.
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Tekintettel a II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi kritérium 2. illetve 3.pontjaira Ajánlatkérő tájékoztatja
a Gazdasági szereplőket, hogy a párhuzamos szakmai gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, vagy származási országban szerzett, az M.1.)
pontban meghatározottal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező
szakemberekkel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére
jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Az M.1.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak
szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására 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 Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az M.1.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a
közös ajánlattevők együttesen és külön-külön is megfelelhetnek. Az előírt követelménynek, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az M.1.) pontra vonatkozóan 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
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. Ez esetben 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.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1.) KÉSEDELMI KÖTBÉR: A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó
vállalkozói díj 0,1%-a/naptári nap, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi
kötbér maximuma 30 naptári nap.
2.) MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: Ajánlatkérő 30 naptári napi, Ajánlattevő késedelmét követően jogosult a
szerződéstől egyoldalúan elállni. Ajánlattevő köteles a munka meghiúsulása esetén a szerződés teljes
nettó végösszege 20%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.
3.) JÓTÁLLÁS [részben értékelési részszempont- minimális időtartalma 36 hónap], HIBÁS TELJESÍTÉSI
KÖTBÉR: Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási
kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó
kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói
díj összegének 5 (öt) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a
nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka.
A nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve
fizeti ki a nyertes Ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra,
amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. Kötbérfizetési kötelezettség esetén
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a nyertes Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni Ajánlatkérő követelését. Amennyiben a
nyertes Ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő
jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget,
elmaradt hasznot.
Ajánlatkérő a kötbér kötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:153. § és
6:154. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Finanszírozás: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00015 azonosító számú támogatásból
A támogatás intenzizása:100,000000%
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a jelen eljárás során tartalékkeretet nem biztosít.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott számla alapján
átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenértéket.
Ajánlattevő jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékű összegre
[Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján].
Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a vállalkozóként szerződő fél részéről biztosíték
nyújtásától.
Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során a benyújtott 2.
részszámlából és a 3. részszámlából egyenlő arányban köteles az előleg összegével elszámolni
Számlázás: Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, négy részszámla és
egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:
1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 15%-os műszaki készültségi fok
teljesítését követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig;
2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 40%-os műszaki készültségi fok
teljesítését követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 60%-os műszaki készültségi fok
teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig;
4. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 80%-os műszaki készültségi fok
teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig;
Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt követően
a szerződéses összeg 20%-a erejéig; a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumok
megrendelő részére átadása után. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a
szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenység A teljesítés során a számla áfa összege a 2007. évi
CXXVII. tv.142.§ (1) bekezdés b) pontja szerint kerül megfizetésre.
Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás
során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó
értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a ,,Dokumentáció” részét képező Vállalkozási
szerződés tervezete tartalmazza, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§- 32/A. §-ában foglalt előírások
figyelembevételével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdésére.
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A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentációban található szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes Ajánlattevő vonatkozásában ajánlatkérő gazdálkodó szervezet , illetve jogi személy létrehozását
nem teszi kötelezővé, illetve 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
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:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/13 (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: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szerint az
EKR felületen
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontására vonatkozóan a Kbt.
68. § ,valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15.§ szerint jár el
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
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
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Részletesen az Ajánlattételi felhívás II.2.13) További információ pontjában foglaltak 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.) Ajánlattevő (AT) benyújtott ajánlatának tartalmaznia kell:
- felolvasólapot, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. [Kbt. 66.§ (5) bekezdés]
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés]
- AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65.§ (7) bekezdése tekintetében
- AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szerződéskötéskor az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerinti
felelősségbiztosítással fog rendelkezni.
- AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. [Kbt. 114.§ (2) bekezdés]
- AT nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében. [Kbt. 114.§ (2) bekezdés]
- AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67.§ (4) bekezdés]
- Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
- AT cégkivonatát, illetve annak másolatát akkor, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem található meg.
- Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő AT, vagy a
kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás mintát
egyszerű másolatban.
- Az ajánlathoz csatolni kell a cégszerűen aláírt árazott költségvetést (pdf) - szakmai ajánlat része
2.) A nyilatkozattételhez felhasználható egyéb nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó dokumentumok
felsorolását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3.) Formai követelmények:
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az AK 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.
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem
áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
dokumentumként is (ennek használata nem kötelező).
AK a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése szerint 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.
Az AT-nek a nyilatkozatait cégszerűen aláírva, illetve az EKR által biztosított módon kell benyújtania.
Az ajánlat részeként az árazott költségvetést pdf, valamint xls/xlsx formátumban is be kell csatolni!
Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség AT-t terheli.
4.) AK a Kbt. 131.§ (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
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5. )Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi fordítását is köteles elfogadni
7.) . Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti előírásokat.
8.) A Kbt.75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.
9.) AK nem kíván élni a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
10.) Ajánlatkérő nem biztosít helyszíni bejárási lehetőséget.
11.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmazott alkalmassági feltételek és előírt
igazolási módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb.
12. FAKSZ: Tóth Róbert Miklós: lajstromszám: 00046
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (13422/2022)
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: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12097926242
Postai cím: Kéthly Anna Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Podobni-Barkóczi Dóra
Telefon: +36 15501500
E-mail: Podobni-Barkoczi.Dora@ujvilag.gov.hu
Fax: +36 15501502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujvilag.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujvilag.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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092022/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/EKR000948092022/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: nem közhasznú nonprofit 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: Információ - technológiai szaktanácsadás
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:
Takarítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000948092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatás 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
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem
gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többlet terhet róna Ajánlatkérőre, mind a
közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés tárgyának és a feladatoknak az egységét tekintve. A szolgáltatás
tárgyai egymással szoros összefüggésben vannak, azokat egyetlen ingatlan területén kell elvégezni, így a
szolgáltatások egyben tartása indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretösszeg: nettó 20.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nettó 18.000.000,- Ft összegig
(90%) vállal kötelezettséget.
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A szolgáltatással érintett terület:
• földszint: 224,52 m2
• 3. emelet: 1 377,90 m2
• 5. emelet: 538,36 m2
Mindösszesen: 2 140,78 m2
A megadott „Mindösszesen” területnagyság ± 1% eltéréssel értelmezendő az ajánlattétel során.
Rendszeres (előírt gyakoriság szerinti) ütemben végzendő feladatok
Napi takarítás: munkaidőn kívül, 18:00 – 07:00 óra közötti időszakban az adott gyakoriságú takarítási
feladatok elvégzése.
Ügyeleti takarítás, ügyeleti munkarend: 07.00-18.00-ig tartó időszak, amely időtartam alatt Nyertes
Ajánlattevő napi 1 alkalommal a műszaki leírás 4. pontjában részletezett ügyeleti takarítási feladatokat
végzi.
Továbbá Nyertes Ajánlattevő 1 órán belüli helyszínen megjelenést biztosít/garantál, amennyiben
Ajánlatkérő 17:00 óráig jelzett igény szerint a Nyertes Ajánlattevő által megadott telefonos elérhetőségen
ügyeleti takarítást igényel.
Heti vagy kétheti takarítás: munkaidőn kívül, 18:00 – 07:00 óra közötti időszakban, heti 1 vagy kéthetente 1
alkalommal az adott gyakoriságú takarítási feladatok elvégzése.
Eseti megrendelés alapján végzendő feladatok
Nagytakarítás: eseti megrendelés hétvégén vagy munkaszüneti napon, tervezetten évente 2 alkalommal,
az adott gyakoriságú takarítási feladatok elvégzése.
Fertőtlenítő takarítás: eseti megrendelés alapján, Ajánlatkérő aznap (hétköznap) 17:00 óráig jelzett egyedi
igénye alapján, a műszaki leírás 5. pontjában részletezett takarítási feladatok elvégzése.
A takarítási tevékenységhez szükséges tisztítószerek biztosítása Nyertes Ajánlattevő feladata.
Takarítási szolgáltatás keretében végzendő feladatok:
• Irodaterületek, tárgyalók, folyosók, titkársági terek takarítása
• Vizesblokkok takarítása
• Teakonyhák takarítása
• Ügyeleti takarítás
• Fertőtlenítő takarítás
További részleteket a műszaki leírás tartalmaz.
(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 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevont olyan szakemberrel, aki takarítás területen
szerzett szakképesítéssel rendelkezik (Igen/Nem) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 97
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: A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 1 éves (12
hónapos) időtartamra Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára
tekintettel meghosszabbítható, amennyiben a jelen pontban előírt 12 hónapos időtartam lejártakor

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

624

a keretösszeg még nem merült ki. Ajánlatkérőnek a hosszabbítási szándékáról a jelen pont szerinti 12
hónapos időtartam lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal értesítenie kell a nyertes ajánlattevőt.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nettó 18.000.000,- Ft összegig (90%) vállal kötelezettséget. A
keretösszeg kimerítési kötelezettséggel érintett hányadán felül Ajánlatkérő a keretösszeget nem köteles
kimeríteni.
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 szerződést a felek a hatályba lépésétől számított 12 hónapos időszakra, de legfeljebb a nettó
20.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig kötik. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nettó 18.000.000,Ft összegig (90%) vállal kötelezettséget, a keretösszeg ezt meghaladó hányada tekintetében Ajánlatkérő a
keretösszeget nem köteles kimeríteni. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépését
követő legelső munkanapon a takarítási feladatait elkezdeni.
2. Az ár értékelési szemponthoz a következő értékelési alszempontok tartoznak:
1.1. Napi, ügyeleti, heti vagy kétheti takarítás átalánydíja (Ft/hónap) / Súlyszám: 45
1.2. Nagytakarítás átalánydíja eseti megrendelés alapján (Ft/eseti megrendelés) / Súlyszám: 15
1.3. Fertőtlenítő takarítás átalánydíja eseti megrendelés alapján (Ft/eseti megrendelés) / Súlyszám: 10
1.4. Tisztítószerek fajlagos költsége (kereskedelmi ártáblázat végösszege) / Súlyszám: 27
Az 1.1., 1.2. és 1.3. értékelési alszempontra megajánlott ár nem tartalmazza a tisztítószerek és higiéniai
kellékanyagok árát, azokat az 1.4. értékelési alszempontra kell megajánlani.
3. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében takarítás területen szerzett szakképesítésként elfogadja
az OKJ szerinti vagy a Szakmajegyzék szerinti képzési rendszerben takarítás területen megszerzett
szakképesítést az alábbiak szerint:
OKJ 31 814 01 vagy OKJ 32 853 03 vagy OKJ 31 7899 03 vagy OKJ 31 85305 vagy a Szakmajegyzék szerinti
Tisztítás-technológiai szakmunkás vagy ezekkel egyenértékű szakképesítés.
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) pontjának
hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az 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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Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint EKR
űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján
csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell
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
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér,
szerződésszegés esetére kikötött meghiúsulási kötbér.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számlák kifizetése a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése, továbbá Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint
történik.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez megvásárolt tisztítószerek és egyéb kellékanyagok
ellenértékét annak felmerülésekor, tételenkénti kimutatást, elszámolást mellékelve jogosult kiszámlázni.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy gazdálkodó szervezet
alapítását 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:
A közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletezettek
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
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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: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlat
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az
EKR rendelet 15-17. § -a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. Az értékelés
módszere: 1. értékelési szempont alszempontjai: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont:
pontkiosztás.
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 eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt.
41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő
elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
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. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá
az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell
a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
6. Ajánlattevőnek az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése
vonatkozásában (nemleges tartalommal is).
7. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
8. FAKSZ: dr. Császár Alpár, lajstromszáma: 01051
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
11. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. §
rendelkezései alapján a KD-ban részletezettek szerint.
12. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
13. Aláírás igazolása a KD-ban részletezettek szerint.
14. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára (és a teljesítés során folyamatosan)
rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó, legalább 5.000.000,- Ft/kár és legalább
20.000.000,- Ft/év mértékű teljes körű felelősségbiztosítással, vagy pedig meglévő biztosításának érvényességét ki
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kell terjesztenie a megkötendő Szerződésre, amelynek kötvényét és díjfizetési igazolását a szerződéskötéskor be
kell mutatnia Ajánlatkérőnek.
15. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára (és a teljesítés során folyamatosan)
rendelkeznie kell legalább 2 db, legalább 1250 W teljesítményfelvételű és legalább 15 mbar/kPa vákuum
teljesítménnyel rendelkező ipari nedves/száraz porszívó készülékkel.
16. A Kbt. 114. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján az ajánlatkérő az eljárásban alkalmassági követelményt nem
ír elő.
17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022. július 12. napján 10:00 órai kezdettel és 2022. július 13. napján
10:00 órai kezdettel. A találkozó helyszíne mindkét helyszíni bejárás alkalmával Ajánlatkérő székhelye: 1077
Budapest, Kéthly Anna tér 1. Green Point irodaház, 5. emeleti recepció. A helyszíni bejárás kizárólag a helyszín
megtekintését szolgálja, annak során Ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszíni bejáráson Ajánlatkérő
kérdésekre nem válaszol. Kérdések kizárólag a bejárást követően írásban, a Kbt. 56. §, valamint 114. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en keresztül tehetők fel.
18. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
19. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
20. Az ajánlattevőnek ajánlatában az általa megajánlott tisztítószereket és higiéniai kellékanyagokat beárazó
kereskedelmi ártáblázatot kell benyújtania. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt termékkel
egyenértékű helyettesítő terméket ajánl meg, meg kell adnia a helyettesítő termék magyar nyelvű gyártói
adatlapjának internetes elérhetőségét. Amennyiben a helyettesítő termék magyar nyelvű gyártói adatlapja nem
érhető el elektronikusan, abban az esetben az ajánlattevőnek az EKR-ben ajánlata részeként csatolnia kell a termék
idegen nyelvű adatlapját és annak - a Kbt. 47.§ (2) bekezdés szerinti - fordítását. Ajánlatkérő a kereskedelmi
ártáblázat H oszlopának tartalmát szakmai ajánlatnak tekinti.
21. Amennyiben az ajánlattevő a 2. értékelési szempontra a felolvasólapon az „Igen” választ adja, azaz
rendelkezik a teljesítésbe bevont olyan szakemberrel, aki rendelkezik takarítás területén szerzett szakképesítéssel,
az ajánlatban be kell nyújtania a takarítás területén szakképesítéssel rendelkező szakembert megnevező
nyilatkozatát, valamint a megnevezett szakember takarítás területén szerzett szakképesítését igazoló
dokumentum egyszerű másolatát.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szomor Község Önkormányzata (13424/2022)
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: Szomor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730019111
Postai cím: Szabadság Tér 8
Város: Szomor
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2822
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy György polgármester
Telefon: +36 34580530
E-mail: polgarmester@szomorkozseg.hu
Fax: +36 34370604
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szomorkozseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.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/EKR000736732022/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/EKR000736732022/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:
Külterületi helyi közút fejlesztése Szomoron
Hivatkozási szám: EKR000736732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

632

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében a II.2.4. pontban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Külterületi helyi közút fejlesztése Szomoron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Szomor, 013., 050. hrsz. területek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében:
• Felújításra kerül 3588,97 m hosszú útszakasz.
• 1100 m3 a bontott útépítési anyagok helyszíni újrahasznosítása, hideg eljárással.
• 1396 m3 burkolatépítést tartalmaz.
A felújítás 2 részre osztható, az első a 0+000-1+549 km közötti szakasz Somodorpusztáig, a második
Somodorpusztától tart a közigazgatási határig. A Somodorpusztáig tartó szakaszon a jelenlegi
mintegy 4 méter szélességű utat a felújítás során 6,00 méter szélességűre kell felbővíteni. A bővítés
pályaszerkezetének alaprétegének kivitelezése a helyszínen történik hideg remix eljárással. A jelenlegi
burkolatot 1-1 méter szélességben vissza kell bontani. A bontandó burkolat mellett a meglévő padkát is fel
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kell bontani, összesen 2x2,30 méter szélességben és 30 cm mélységben. A felbontott burkolatot és talajt
cementes és meszes stabilizációs keverékkel elegyítve (hidraulikus kötést kialakítva) kell visszaépíteni mint
burkolatalap. A megmaradó útpálya és visszaépítendő burkolatalap képezi az aszfalt rétegek alapját. Az út
oldalesése követi a meglévő esésviszonyokat. Az út vízelvezetését szolgáló földárkokat át kell helyezni. Az
árkok áthelyezése miatt a 0+018,50-0,024,50 illetve 0+298,50-0,306,50 km szelvények közötti csőátereszek
is áthelyezendőek (a régi bontandó és új építendő be). A szélesítés érinti a 0+020 km szelvény
környezetében a meglévő térkő burkolatú kapukihajtót. A térkő burkolat visszabontandó (valamint
az alatta lévő csőáteresz is átépítendő) és a bontott térkőből újraépítendő. A helyszínrajzi adottságok
miatt a 1+360-1+450 km szelvények közötti szakaszon az 1:1,5 hajlásszögű rézsű nem biztosítható, itt a
rézsű hajlásszöge 1:1 így a meglévő bevágási szelvény rézsűtetője megmarad. Ezen a szakaszon a rézsű
állékonyságát geocella megerősítéssel kell biztosítani. Az útburkolat mellé 1,00 méter széles 10 cm vastag
M22 szórt útalapból készített padkát kell beépíteni mindkét oldalon. A Somodorpusztai elágazást követő
szakaszon a közigazgatási határig a meglévő aszfalt út szélessége, vonalvezetése, esésviszonya változatlan
marad. Az útburkolatot lokálisan javítani kell az 1+670-1+770 km szelvények között a jobboldalon. A
lokális javításokat követően a burkolatot 5 cm vastagságú kopóréteggel kell szőnyegezni. Az utat határoló
padka mindkét oldalon felújítandó, 1,00 méter széles 10 cm vastag M22 szórt útalapból készített padkát
kell beépíteni. Az út meglévő vízelvezetése változatlan marad. A burkolaton keletkezett csapadékvizet
továbbra is az út melletti meglévő árkok vezetik el. Somodorpusztáig a földárkok áthelyezendőek, de
funkciója nem változik. Felújítandó aszfalt út pályaszerkezete megmaradó burkolaton Somodorpusztáig: 4 cm AC 11 kopó - 6 cm AC 16 kötő (mNM) – meglévő pályaszerkezet Felújítandó aszfalt út pályaszerkezete
remixelt burkolaton Somodorpusztáig: - 4 cm AC 11 kopó - 6 cm AC 16 kötő (mNM) - 30 cm bontott
útépítési és földkiemelésből származó anyag újrahasznosítása hideg eljárással, cementes és meszes
keverékkel Felújítandó aszfalt út pályaszerkezete megmaradó burkolaton Somodorpusztától: - 5 cm AC 11
kopó - meglévő pályaszerkezet Felújítandó útpadka pályaszerkezete: - 10 cm M22 mechanikai stabilizáció.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott, a MV-KÉ (közlekedési
építmények szakterület) szakember többlet szakmai tapasztala (min 0, max 36 hónap) 15
2 3. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj / 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):
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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: VP6-7.2.1.1-21, projektazonosító: 3295428832
II.2.13) További információ
1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől
számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik.
2. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy
a beruházás egy helyszínen, községen belül valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő
munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása,
továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható.
Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok
fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti
pénzmosási törvény alatt a hatályos, 2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai
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közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,
vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban
be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
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 ajánlatkérő előírja
továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő ebben az esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként
benyújtani.
Az 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) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
M/1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése
szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az
igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában, megjelölve benne a műszaki
átadás-átvétel pontos idejét is);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

636

- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 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 elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
M/2.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmassági követelmény igazolásához
benyújtandó iratok:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap;
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amennyiben
rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma);
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről
(amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik);
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt, legalább 2000 m hosszú útfelújítás és/vagy útépítési és/vagy út korszerűsítési
referenciával, amely tartalmazott legalább 800 m3 mennyiségben bontott útépítési anyagok helyszíni
újrahasznosítását, hideg eljárással ÉS legalább 1000 m3 burkolatépítést.
Ajánlatkérő út alatt belterületi, külterületi vagy helyi útépítést és/vagy felújítást ért, Ajánlatkérő
kerékpárút, járda építéséra és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó referenciát nem fogad
el.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész
2. pontjában előírt MV-KÉ jelölésű (közlekedési építmények szakterület:
Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek,
mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építés-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)–c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),
e) az a)–c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és
vízelvezetése a befogadóig)
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jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel illetve képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember
regisztrációs számát, valamint a bejegyzés időpontját.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember
tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai
nyilvántartásba vételéről az M/1. pontban előírt szakterületeknek megfelelően. A nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó
igazolásokat.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés
megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében
felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
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: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza
Meghiúsulási kötbér: a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a – az
ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított 36 hónap,
szerződéstervezetben részletezettek szerint, érétkelési részszempont.
Részletes feltételek a kivitelezési szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben a VP6-7.2.1.1-21 számú projekt forrásából, valamint saját
forrásból finanszírozza. Az uniós támogatás utófinanszírozású, intenzitása: 95,000000%.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
A számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30., 32. § és a 32/A. § irányadóak.
Fizetési ütemezés:
a) előleg: nettó Vállalkozói Díj 5%-a.
b) részszámla:
1. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámla, 15%-os készültségi foknál
2. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 30%-ának megfelelő mértékű részszámla, 45%-os készültségi foknál
3. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 35%-ának megfelelő mértékű részszámla, 80%-os készültségi foknál
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c) végszámla: nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű végszámla a teljesítési igazolás
szerződésszerű aláírása után.
Az előleg a végszámlában kerül levonásra.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
VI.3.4 pont folytatása:
16. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes
időtartamára legalább 65 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 130 millió Ft/év kártérítési limitű,
általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására.
17. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK
a Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának
helyességéért az AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2
nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás
feladásának a napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az
ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban
csatolni szükséges. Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első
munkanapon irányadó adatot kell figyelembe venni. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az
átszámítás alapját referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik.
19. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont: egyenes
arányosítás.
20. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
tekintettel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mosó Anita (00231)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
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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: 2022/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
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: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott aj felbontását az EKR
végzi akként, hogy a bontás időpontjában az aj az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan
benyújtott aj esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ATk részére
elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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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:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. fordított arányosság; 2-3. egyenes arányosság
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 58600537 - 11223638
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
54. § (4) bekezdésére.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
58600537 - 11223638 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával; vagy pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását befizetés esetén a befizetési bizonylat
egyszerű elektronikus másolatának, átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatának, vagy az
átutalási megbízás egyszerű elektronikus másolatának, egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási kötelezvény
teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának csatolásával kell igazolni az ajánlatban. [Kbt.
54. § (2)].
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való
részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció.
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan,
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR
rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi
határidő lejártáig kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is
szükséges, EKR űrlap).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://
ujvilag.gov.hu
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
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közbeszerzési 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 ajánlattevő̋
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött
formában .pdf aláírt és excel szerkeszthető formátumban is. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.)
Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.
14. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.
15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési
szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, azzal, hogy egyben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakat is.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb
a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz
feltétlenül szükséges vagy azt az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy segíti az ajánlattételt, azonban ilyen
esetben nem köteles az ajánlattelt határidő meghosszabbítására.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont
szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél
jelezte és arról korrigendumot ad fel. Dokumentáció módosítás esetében alkalmazandó a Kbt. 114. § (4a)
bekezdése.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha
a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy
a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól
vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
Folyt: III.1.8) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (13467/2022)
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: Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25556096219
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 8. fsz. 1.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pákai Gergő ügyvezető
Telefon: +36 88750550
E-mail: ajkasport@gmail.com
Fax: +36 88750550
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)
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:
Ajka, Szabadság téri parkoló építése
Hivatkozási szám: EKR000662752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

643

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajka, Szabadság téri parkoló építése az alábbi főbb mennyiséggel:
47 férőhelyes térkő burkolatú parkoló, illetve azok megközelítését szolgáló egyirányú, aszfalt burkolatú
feltáró út építése.
- Útépítés:
út hossza: 187,1 m
parkolók kialakítása: 9 db merőleges, 31 db ferde (54°), 7 db ferde (45°)
parkolók mérete:
merőleges normál parkoló: 2,7 x 4,5 m,
ferde normál parkoló: 2,7 x 4,6 m,
akadálymentes parkoló (ferde): 3,5 x 4,6 m.
- Elektromos közmű kiváltások:
bontandó középfeszültségű földkábel: 233,2 fm
építendő középfeszültségű földkábel: 237,2 fm
bontandó kisfeszültségű földkábel: 236,2 fm
építendő kisfeszültségű földkábel: 127,3 fm
- Új földkábeles közvilágítási hálózati kiépítése lámpaoszlopokkal:
bontandó közvilágítási földkábel: 12,8 fm
építendő közvilágítási földkábel: 323,7 fm
lámpaoszlop: 15 db
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 83300575 (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: Ajka, Szabadság téri parkoló építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:

45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8400 Ajka, Szabadság tér 1395/6. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajka, Szabadság téri parkoló építése az alábbi főbb mennyiséggel:
47 férőhelyes térkő burkolatú parkoló, illetve azok megközelítését szolgáló egyirányú, aszfalt burkolatú
feltáró út építése.
- Útépítés:
út hossza: 187,1 m
parkolók kialakítása: 9 db merőleges, 31 db ferde (54°), 7 db ferde (45°)
parkolók mérete:
merőleges normál parkoló: 2,7 x 4,5 m,
ferde normál parkoló: 2,7 x 4,6 m,
akadálymentes parkoló (ferde): 3,5 x 4,6 m.
- Elektromos közmű kiváltások:
bontandó középfeszültségű földkábel: 233,2 fm
építendő középfeszültségű földkábel: 237,2 fm
bontandó kisfeszültségű földkábel: 236,2 fm
építendő kisfeszültségű földkábel: 127,3 fm
- Új földkábeles közvilágítási hálózati kiépítése lámpaoszlopokkal:
bontandó közvilágítási földkábel: 12,8 fm
építendő közvilágítási földkábel: 323,7 fm
lámpaoszlop: 15 db
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő útépítési műszaki vezető szakember
szakmai többlettapasztalata /hó/ (min. 0 hó, max. 24 hó) 20
2 Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 24 hónap jótállási időn túl /hó/ (min. 0 hó, max. 24
hó) 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
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
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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: Ajka, Szabadság téri parkoló 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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11963468219
Postai cím: Ipari Park Északi szektor III/1
Város: Ajka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
E-mail: pek.attila@baumidex.hu
Telefon: +36 309270430
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11963468219
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: 83300575
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)
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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: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: viavomito@viavomito.hu
Telefon: +36 88870079
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88870106
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 88023910 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: Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11963468219
Postai cím: Ipari Park Északi szektor III/1
Város: Ajka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11963468219
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
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Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
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:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Álmosd Község Önkormányzata (13551/2022)
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: Álmosd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728867209
Postai cím: Fő Utca 10
Város: Álmosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4285
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medve Erzsébet
Telefon: +36 52388035
E-mail: kozbeszerzes@komplexkft.eu
Fax: +36 52388031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.almosd.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:
Zártkerti út útstabilizáció kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000441962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

650

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen fejlesztés célja az Álmosd 2296 helyrajzi számú út útstabilizációjának kivitelezése nyomvonal
helyreállítása, illetve 2414 hrsz-ú ingatlan tereprendezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12453000 (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: Zártkerti út útstabilizáció kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Álmosd belterület 2296, 2414 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen fejlesztés célja az Álmosd 2296 helyrajzi számú út útstabilizációjának kivitelezése nyomvonal
helyreállítása, illetve 2414 hrsz-ú ingatlan tereprendezése.
Főbb mennyiségek:
2296 hrsz-ú út kijelölt nyomvonalának megtisztítása: 2,10 km
2296 hrsz-ú út kijelölt nyomvonalának nyomvonal egyengetése, anyagmozgatás, szállítás, tömörítés: 4000
m3
Tereprendezés a 2414 hrsz-ú ingatlanon, anyagmozgatás, tolólapozás, síkra egyengetésével: 550 m3
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 Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítésben szerzett
kivitelezési tapasztalata (db) (min. 0 db, max. 3 db) 20
2 3. A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap,
max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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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: Zártkerti út útstabilizáció kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyír-Alpin Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25879720209
Postai cím: Veres Péter Utca 143/a.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyiralpin.hu
Telefon: +36 202867283
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25879720209
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: 12453000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Doroginé Kovács-Bacsó Erzsébet
Nemzeti azonosítószám: 57624550229
Postai cím: Táncsics Utca 27
Város: Álmosd
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4285
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 57624550229
Hivatalos név: VARGA GÉP KFT.
Nemzeti azonosítószám: 23118696209
Postai cím: KOSSUTH UTCA 72
Város: VÁMOSPÉRCS
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4287
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118696209
Hivatalos név: Nyír-Alpin Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25879720209
Postai cím: Veres Péter Utca 143/a.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25879720209
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:
2022/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Bakonszeg Községi Önkormányzat (13595/2022)
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: Bakonszeg Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728362209
Postai cím: Hunyadi Utca 24.
Város: Bakonszeg
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 1111111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bakonszeg.asp.lgov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://bakonszeg.asp.lgv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Környezetvéd. infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.3
Hivatkozási szám: EKR000345132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bakonszeg község csapadékvíz- elvezető rendszere az 1970-es évek közepén, és az 1980-as évek elején
épület ki. A meglévő csatornaszakaszok állagában olyan mértékű romlás következett be, hogy vízszállító
képességük nem kielégítő.
A TOP-2,1,3-16-HB1-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében az Öregkerti főgyűjtő csatorna
és a zápor tározók megépítése történik meg, melyek révén a bakonszegi belterületek 85%-ának a
csapadékvízelvezetése megoldott lesz.
A tervezett víziletesitmenyek főbb műszaki adatai:
Csatorna jele: Öregkerti főgyűjtő csatorna
Helye: Bakonszeg 090; 093/2; 094; 093/4; 093/3; 093/1; 091; 910; 759 -779;
361; 40; 38/1-2; 30 – 37; 28; 1136 – 1168; 15; 14; 66/2 hrsz.
Hossza: 2.210 m
Jellege: 998,00 m nyílt földmedre
1212,00 m FF 60/70 mederburkoló elemmel burkolt
Fenékszélessége: 2,50 m 0+000 - 0+400 szelv. között
0,60 m 0+400 - 2+210 szelv. között
Rézsűhajlása: földmedra szakasz: 1:1,5
burkolt szakasz: 1:1
Esése: 0,5 - 11 ‰
Vízszállító képessége: 320,60 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 298,36 l/s
Torkolati fenékszint: 87,90 mBf
Torkolati mértékadó vízszint: 88,30 mBf
Befogadó: Berettyó folyó jobb o. 33+350 szelvénye
Befogadó fenékszintje: 86,25 mBf
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Befogadó m.a. vízszint: 93,81 m.B.f.
2
Továbbá épül: összesen 4 db áteresz: 1 db 0+845 - 0+855 szelv.
1 db 1+363 - 1+380 szelv.
1 db 1+380 - 1+402 szelv.
1 db 2+020 - 2+027 szelv.
2 db beton tisztítóakna
1 db tiltós műtárgy 2+042 - 2+057 szelv.
Záportározók:
a.) Kiseri záportározó:
Helye: Bakonszeg 66/2 hrsz.
Területe: 13 571 m2
Térfogata: 17 641 m3
Maximális vízszint: 90,80 mBf.
b.) Nagyéri záportározó:
Helye: Bakonszeg 0111/1; 0111/2; 0105; 66/2 hrsz.
Területe: 29 384 m2
Térfogata: 55 830 m3
Maximális vízszint: 91,50 mBf.
Épül:
a.) KZ-1 csatorna:
Helye: Kiseri záportározó medrében, Bakonszeg 66/2 hrsz.
Hossza: 240,00 m
Jellege: nyílt földmedre
Tervezett fenékszint: 89,50 mBf.
Fenékszélesség: 1,00 m
Esése: 0,0 ‰
Befogadó: Öregkerti fegkerti csatorna bal o. 2+062 szelvénye
Befogadó fenékszintje: 89,50 mBf.
b.) NZ-1 csatorna:
Helye: Nagyéri záportározó medrében,
Bakonszeg 66/2; 0111/1; 0111/2 hrsz.
Hossza: 320,00 m
Jellege: nyílt földmedre
Tervezett fenékszint: 89,60 mBf.
Fenékszélesség: 1,00 m
Esése: 0,0 ‰
Befogadó: Öregkerti fegkerti csatorna bal o. 2+148 szelvénye
Befogadó fenékszintje: 89,60 mBf.
Továbbá épül: 1 db áteresz: 0+012 - 0+027 szelv.
3
c.) NZ-2 csatorna:
Helye: Nagyéri záportározó medrében,
Bakonszeg 0111/1 hrsz.
Hossza: 280,00 m
Jellege: nyílt földmedre
Tervezett fenékszint: 89,60 mBf.
Fenékszélesség: 1,00 m
Esése: 0,0 ‰
Befogadó: NZ-1 csatorna 0+039 szelvénye
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Befogadó fenékszintje: 89,60 mBf.
Összesen a beruházás: 3050 fm
A kivitelezéshez különösen fontosak a GPS vezérlésű kotrók megléte, mivel GPS vezérlésű kotróval
biztosítható legpontosabban a csatornák és a csapadékvíztározó fenékszintjeinek valamint rézsű éleinek
horizontális és vertikális kialakítása. Különösképp figyelemmel a közvetlen közelségben elhelyezkedő
rekultivált hulladéklerakóra.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk és
árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 131315270 (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: Környezetvéd. infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Bakonszeg 0/90, 093/2, 094, 093/3, 093/1, 091, 910, 759-779, 361, 40,
38/1-2, 30-37, 28, 1136-1168, 15,14, 66/2, 0111/1, 0111/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyszín bemutatása:
Bakonszeg község csapadékvíz- elvezető rendszere az 1970-es évek közepén, és az 1980-as évek elején
épület ki. A meglévő csatornaszakaszok állagában olyan mértékű romlás következett be, hogy vízszállító
képességük nem kielégítő.
A TOP-2,1,3-16-HB1-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében az Öregkerti főgyűjtő csatorna
és a zápor tározók megépítése történik meg, melyek révén a bakonszegi belterületek 85%-ának a
csapadékvízelvezetése megoldott lesz.
A tervezett víziletesitmenyek főbb műszaki adatai:
Csatorna jele: Öregkerti főgyűjtő csatorna
Helye: Bakonszeg 090; 093/2; 094; 093/4; 093/3; 093/1; 091; 910; 759 -779;
361; 40; 38/1-2; 30 – 37; 28; 1136 – 1168; 15; 14; 66/2 hrsz.
Hossza: 2.210 m
Jellege: 998,00 m nyílt földmedrű
1212,00 m FF 60/70 mederburkoló elemmel burkolt
Fenékszélessége: 2,50 m 0+000 - 0+400 szelv. között
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0,60 m 0+400 - 2+210 szelv. között
Rézsűhajlása: földmedrű szakasz: 1:1,5
burkolt szakasz: 1:1
Esése: 0,5 - 11 ‰
Vízszállító képessége: 320,60 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 298,36 l/s
Torkolati fenékszint: 87,90 mBf
Torkolati mértékadó vízszint: 88,30 mBf
Befogadó: Berettyó folyó jobb o. 33+350 szelvénye
Befogadó fenékszintje: 86,25 mBf
Befogadó m.a. vízszint: 93,81 m.B.f.
Továbbá épül: összesen 4 db áteresz: 1 db 0+845 - 0+855 szelv.
1 db 1+363 - 1+380 szelv.
1 db 1+380 - 1+402 szelv.
1 db 2+020 - 2+027 szelv.
2 db beton tisztítóakna
1 db tiltós műtárgy 2+042 - 2+057 szelv.
Záportározók:
a.) Kiseri záportározó:
Helye: Bakonszeg 66/2 hrsz.
Területe: 13 571 m2
Térfogata: 17 641 m3
Maximális vízszint: 90,80 mBf.
b.) Nagyéri záportározó:
Helye: Bakonszeg 0111/1; 0111/2; 0105; 66/2 hrsz.
Területe: 29 384 m2
Térfogata: 55 830 m3
Maximális vízszint: 91,50 mBf.
Épül:
a.) KZ-1 csatorna:
Helye: Kiseri záportározó medrében, Bakonszeg 66/2 hrsz.
Hossza: 240,00 m
Jellege: nyílt földmedrű
Tervezett fenékszint: 89,50 mBf.
Fenékszélesség: 1,00 m
Esése: 0,0 ‰
Befogadó: Öregkerti főgyűjtő csatorna bal o. 2+062 szelvénye
Befogadó fenékszintje: 89,50 mBf.
b.) NZ-1 csatorna:
Helye: Nagyéri záportározó medrében,
Bakonszeg 66/2; 0111/1; 0111/2 hrsz.
Hossza: 320,00 m
Jellege: nyílt földmedrű
Tervezett fenékszint: 89,60 mBf.
Fenékszélesség: 1,00 m
Esése: 0,0 ‰
Befogadó: Öregkerti főgyűjtő csatorna bal o. 2+148 szelvénye
Befogadó fenékszintje: 89,60 mBf.
Továbbá épül: 1 db áteresz: 0+012 - 0+027 szelv.
c.) NZ-2 csatorna:
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Helye: Nagyéri záportározó medrében,
Bakonszeg 0111/1 hrsz.
Hossza: 280,00 m
Jellege: nyílt földmedrű
Tervezett fenékszint: 89,60 mBf.
Fenékszélesség: 1,00 m
Esése: 0,0 ‰
Befogadó: NZ-1 csatorna 0+039 szelvénye
Befogadó fenékszintje: 89,60 mBf.
Összesen a beruházás: 3050 fm
A kivitelezéshez különösen fontosak a GPS vezérlésű kotrók megléte, mivel GPS vezérlésű kotróval
biztosítható legpontosabban a csatornák és a csapadékvíztározó fenékszintjeinek valamint rézsű éleinek
horizontális és vertikális kialakítása. Különösképp figyelemmel a közvetlen közelségben elhelyezkedő
rekultivált hulladéklerakóra.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2.1.) pontban bem. szerz.s telj.be bevonni kívánt szakemb. vízjogi beruh. vagy
vízgazd. építmények (vízi létesítmények) építési-szerelési munkáiban szerzett szakmai tap. (hó)(min 0-max
36 hó) 10
2 M2.2) pontban bemutatott szerz. telje.be bevonni kívánt szakemb. csapadékvíz elvezetésében/csatorna
építésében/felúj.ban min.ügyi szakmai gyak. időn felüli szakmai többlettap.a (min 0 hó, max 12 hó) 10
3 A szerződés teljesítésével összefüggésben további hátrányos helyzetű személy teljesítésbe való
bevonása a kötelezően előírt 3 fő felett (min 0 fő, max. 3 fő) 5
4 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
5 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 65
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00013
II.2.9) További információ:
Részajánlat kizárásának indoka:
A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból
a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy építési beruházásnak tekintendő, mivel
ugyan több hrsz-ú útszakaszaton valósul meg a csapadékvízelvezető-rendszer, valamint ezek útszakaszok
szorosan összekapcsolódnak, egymásnak folytatódnak,, ezért nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a
részekre történő ajánlattételt. A közbeszerzës tärgyät këpezö munka összefüggö ës szorosan
egymäsra ëpülö munkafolyamatok egysëgët foglalja magäban, melynek rëszekre bontäsa
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technolögiailag nem hatëkony, gazdasägilag nem megtërülö. Az építési beruházás több olyan,
egymással összefüggő szakági építési, átalakítási munkanemet tartalmaz, amelyek egymást feltételezik
és követik. Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki
szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységes koordináció mellett az egyes építési
munkálatok megbontása nélkül, figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített alapelvre. A több
vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését
és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi
és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen
közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel
ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek
hatékony felhasználásának követelményével is.
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:
08407 / 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: Környezetvéd. infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.3
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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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kri'Noway Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám: 11809638209
Postai cím: ERKEL FERENC UTCA 8
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
E-mail: krinowaykft@gmail.com
Telefon: +36 704535814
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11809638209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 114803153
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 131315270
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: minőségügyi szakmérnöki
feladatok ellátása, építőmester szakmérnöki feladatok ellátása, MV-VZ kategóriás felelős műszaki vezetői
feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Kri'Noway Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám: 11809638209
Postai cím: ERKEL FERENC UTCA 8
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11809638209
Hivatalos név: JOÓ-ÉPKER KFT
Nemzeti azonosítószám: 28806091209
Postai cím: Fő Utca 12 1221
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28806091209
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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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (13531/2022)
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: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12705616243
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán ügyvezető
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 12384323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Emelőkosaras gépjármű beszerzése 2022.
Hivatkozási szám: EKR000469612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

667

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42410000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint Ajánlatkérő szolgáltatási területén történő használatra, a
közvilágítási hálózat javításhoz, hálózatszereléshez és a szükséges anyagok szállítására összesen 2 darab
emelőkosaras gépjármű beszerzése az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2 db. minimum 17,5 méteres (minimum 15,5
méteres kosárplató magasság) munkamagasságú kosárral rendelkező gépjárművet (alváz + felépítmény)
kíván beszerezni.
A részletes műszaki előírásokat/követelményeket az Ajánlati Dokumentáció részét képező Műszaki leírás
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78000000 (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: Emelőkosaras gépjármű beszerzése 2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42410000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db. minimum 17,5 méteres (minimum 15,5 méteres kosárplató magasság) munkamagasságú kosárral
rendelkező áramszolgáltatói gépjármű (alváz + felépítmény) beszerzése, amely az alábbi paraméterekkel
rendelkezik:
Járműalváz vonatkozásában:
A felépítmény stabil, biztonságos felszerelését és üzemét biztosító megerősített „U” szelvényű teherautó
alváz, azaz:
- minimum 5 t, maximum 5,5 t megengedett össztömeg
- dupla hátsó kerék
- minimum 600 kg hasznos teherbírás az összeépített gépjárműnél
Az ajánlati ár tartalmazza a differenciálzárral szerelt gépkocsi vételi árát.
3 személyes (állítható vezetőülés + dupla utas ülés), kényelmes-tágas utastér, belső hosszúság minimum
1100 mm, belső szélesség minimum 1600 mm
A belvárosi szűk helyeken is használható, jó manőverezhetőséget biztosító méretek, azaz maximum:
- tengelytávolság 4500 mm
- alváz hosszúság 7500 mm (fülke + plató+kosár)
- külső szélesség 2100mm (visszapillantók nélkül)
megfelelő motorteljesítmény (EURO 6 TD motor, minimum 100 kW)
6 sebességes váltómű
szervokormány
ABS, ASR, ESP
indítás-gátló
fékasszisztens
sávelhagyást figyelmeztető rendszer
differenciálzár, és ennek működtetésekor figyelmeztető hangjelzés a vezetőfülkében
beépített bluetooth-al rendelkező autórádió
légkondicionáló berendezés
2 db nagyméretű, zárható és rögzített szerelőláda (rozsdamentes acél) 1500X600X600 mérettel, 1db
polccal, zárható ajtóval.
jármű platóján esővíz elvezetésének kialakítása
elektromos, fűthető visszapillantó tükör
gyári segédhajtás a hidraulika számára
fehér szín
védő üléshuzat
hátsó tolató kamera
szélesség jelző hátsó világítós szarv
téli gumigarnitúra
gumiszőnyeg
tachográf nélkül, de erre előkészítve kell szállítani a tehergépjárművet (közműszolgáltatóként a BDK Kft
mentességet élvez)
a hátsó alátámasztás gátló alsósíkja és a talajközti távolság minimum 400 mm legyen
Felépítmény vonatkozásában:
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- egy csuklópontos teleszkóp rendszerű, a gém és a munkakosár találkozásánál vízszintesen elfordítható
csuklószerkezettel kiegészülő (+/-90 fok) acél szerkezetű emelő-berendezés
- emelőképessége - CE minősítéssel igazoltan 225 kg legyen legalább azaz:
- minimum 17,5 méteres munkamagasság (minimum 15,5 méteres kosárplató magasság) 225 kg –os
terhelés esetén
- minimum 7 méteres vízszintes oldalkinyúlás 225 kg –os terhelés esetén
- a torony folyamatosan körbeforgatható legyen
- 4 db hidraulikus letalpaló, ami a gépjármű mellett talpal le, talpaló alátét a földes területekhez. A
felépítmény tekintetében a 4 db hidraulikus letalpalót közel függőleges talpalási szögben kérjük
felszerelni. A hátsó letalpalók középpontjának maximális távolsága a hátsó tengely középpontjától 600
mm, a padkára való fel-, leállás megkönnyítése érdekében.
- min. 1300 x 800 x 1150 mm hasznos méretű, zárt, 1 kV-os elektromos szigetelésű polietilén vagy
üvegszálas poliészter anyagú kosár
- Kosár fellépő megvilágítása, biztonságos kapaszkodó kialakítása
- Létratartó konzol felszerelése a platóra
- felépítmény vezérlése a kosárból és a torony mellől. A konstrukció tisztán hidraulikus működtetésű
legyen (mind a kosárból, mind a platóról történő működtetés közvetlenül hidraulikus szelepek nyitásával
és zárásával történjen)
- a jármű motorjának indítását és leállítása a kosárból is lehetséges legyen
- a hidraulika és elektromos vezetékek a gémen belül, biztonságos helyen fussanak
- megvilágítással ellátott biztonságos fellépő és fogódzkodó a munkakosárhoz
- álló helyzetben is, a fülkéből is üzemeltethető villanócsöves sárga gyors villogók elől 2 db 360’-ban
látható, hátul 2 db ledes 180’–ban látható). A szerelőkosár aljára kisméretű ledes sárga gyors villogó.
- a kosárgém alapállását visszajelző eszköz szükséges, ami a szerelőkosárból való munkavégzés közben és
sötétben is jól látható, illetve megvilágítható.
- üzemóra számláló
- halszálkás láthatósági jelek a gépjármű első és hátsó felületén időjárásálló kivitelben
- a szállítandó anyagok platóhoz történő rögzítését segítő, a hidraulika mozgását nem akadályozó korlát,
mely a platót körbe zárja. (400 mm magas alumínium korlát, középen kicsúszás gátlóval)
- a jármű hátsó aláfutás gátlója és a személyemelő kosár hátsó síkja a jármű hátsó tengely középpontjától
max. 2100 mm távolságra lehet, a jármű szűk utcákban való használhatósága és fordulékonysága miatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő hossza alvázra és felépítményre (hónap, min. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma ajánlati ár (2 db gépjármű) (nettó HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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II.2.5.) A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 160 nap, de
legkésőbb 2022. december 31. napja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 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:
07606 / 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: Emelőkosaras gépjármű 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: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
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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: GIF Modul Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
Nemzeti azonosítószám: 13104386213
Postai cím: Kiss József Utca 15
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: mail@gifmodul.hu
Telefon: +36 28545530
Internetcím(ek): (URL) www.gifmodul.hu
Fax: +36 28545531
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104386213
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: 78000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
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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: GIF Modul Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
Nemzeti azonosítószám: 13104386213
Postai cím: Kiss József Utca 15
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104386213
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:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13519/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gáldi Gabriella
Telefon: +36 202869685
E-mail: galdig@fkf.hu
Fax: +36 14596800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.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)
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:
K2287 Emissziómérők karbantartása és javítása
Hivatkozási szám: EKR000699312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

675

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50411000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű területén található 4 kazán emissziómérőinek karbantartása
és meghibásodás esetén történő javítása. A szükséges alkatrészpótlások alapvető feltételei az
emissziómérők működésének, ami az erőmű üzemeltetésének engedélyben előírt feltétele.
Az emisszió mérők a hatóság által előírt módon biztosítják a Hulladékhasznosító Mű által kibocsátott
füstgáz elemzését, és naplózzák a kibocsátási emissziós értékeket.
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: K2287 Emissziómérők karbantartása és javítása
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50411000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. – Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Üzem
1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű területén található 4 kazán emissziómérőinek karbantartása
és meghibásodás esetén történő javítása. A szükséges alkatrészpótlások alapvető feltételei az
emissziómérők működésének, ami az erőmű üzemeltetésének engedélyben előírt feltétele.
Az emisszió mérők a hatóság által előírt módon biztosítják a Hulladékhasznosító Mű által kibocsátott
füstgáz elemzését, és naplózzák a kibocsátási emissziós értékeket.
A karbantartásokat, kalibrálásokat Szolgáltatónak úgy kell elvégeznie, hogy a mérések és a
kalibrálások megfeleljenek az Ajánlatkérő PE-06/KTF/1330-25/2021. számon módosított, valamint
PE-06/KTF/1330-16/2021. számon módosított, PE-06/KTF/1330-1/2021. számon kijavított
PE-06_KTF_09040-23_2020 számú egységes környezethasználati engedélyében meghatározott vonatkozó
előírásoknak, a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés
technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014 (XI.28.) FM rendelet, a levegőterheltségi szint
és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I.14.) VM rendelet és a mindenkori hatályos jogszabályok
előírásainak, a Magyar Mérnöki Kamara Szabályzatában foglaltaknak valamint az MSZ EN 14181:2015
szabvány előírásainak.
A karbantartásokat és kalibrálásokat az Ajánlattevő végzi, mind a négy kazánvonalon, melynek időbeni
ütemezését Megrendelő adja meg az általa elkészített éves karbantartási, kalibrálási ütemterve
figyelembevételével. összesen nettó 58.136 EUR keretösszeg értékben 2023.06.30-ig illetve amennyiben
az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig, amennyiben Megrendelő csak a keretösszeg
70 %-át veszi igénybe a keretösszeg 70%-os mértékének kimerülése napjáig terjedő időtartamra kötik
meg.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
A karbantartás idejére Megrendelő és a Szolgáltató közösen munkavégzési ütemtervet állítanak össze a
munkák összehangolása céljából.
Az üzemelő készülékek típusai, melyeken a szolgáltatást el kell végezni:
• 4 db ACF-NT emissziós gázelemző készülék (ABB H&B)
• 4 db D-FL 100 füstgáz tömegáram mérő készülék (DURAG)
• 4 db D-R 300-40 pormérő készülék (DURAG)
• 4 db OXITEC 5000 cirkónium-dioxid oxigénszonda (ENOTEC)
• 2 db D-MS 500 KE átmeneti adattároló. (DURAG)
• 1 db DEMS 2000 adatgyűjtő és megjelenítő rendszer. (DURAG)
(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. Kiértesítéstől számított vállalt kiszállási idő eseti javítások esetén (óra) min. 2 max:72 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Képzett ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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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 meghatározott árszempont az alábbiak szerint tevődik össze:
1.1. Karbantartás és kalibrálás, valamint anyagjegyzék mindösszesen képzett ajánlati ára (nettó EUR)
súlyszám: 70
1.2. Eseti javítás óradíja (Rendkívüli meghibásodás, üzemzavar vagy egyéb meghibásodás, karbantartás
során felmerülő hiba javítása esetén EUR/óra súlyszám: 15
1.3. Eseti javítás esetén a kiszállási díj (EUR/alkalom) súlyszám: 5
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. ár szempont: fordított arányosítás,
2. minőségi szempont: egyenes arányosítás (érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő 72 óránál hosszabb
kiszállási időt jelöl meg a 2. részszempont tekintetében), Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a
2. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel
kapcsolatos olyan elvárását melynél alacsonyabb megajánlást tehet Ajánlattevő azonban a 2 óránál
kedvezőbb megajánlás esetén is a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
VI.3.9.folyatása:
24.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljes időtartamára
rendelkezni fog 1 fő a gyártómű által kiképzett és dokumentáltan igazolt szerviz-szakemberrel, aki ABBACF-NT és Durag D-EMS 2000 készülékekhez legalább 3 év karbantartási gyakorlattal rendelkezik. Az
ajánlattevőnek szerződéskötésre be kell nyújtania a szakember végzettségét/képzettségét igazoló okirat
másolatát (oklevél), önéletrajzát, a rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.
Fenti dokumentum(ok) rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásának tekinti.
25.) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
26.) Ajánlattevő ajánlata – többek között - érvénytelen, ha a Kbt. 73.§. (1)-(2) foglalt okok
valamelyike fennáll,
• az ajánlatban nem kerül csatolásra a benyújtandó árazott költségvetés (1/a sz. melléklet),
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt árazott költségvetésben (1/a sz. melléklet) nem kerül
minden tétel beárazásra, kivéve belföldi adóilletékességű adóalany esetén a környezetvédelmi
termékdíj (ahol ez releváns)
• az ajánlatba benyújtandó árazott költségvetés (1/a sz. melléklet) tartalmilag eltér az
ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés tartalmától.
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt árazott költségvetésben (1/a. sz. melléklet) bármely tétele
esetében az érték „0” vagy negatív érték vagy nem egész szám megajánlás, kivéve belföldi
adóilletékességű adóalany esetén a környezetvédelmi termékdíj (ahol ez releváns)
27.) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania az ajánlati dokumentáció III.26.pontjában előírt
nyilatkozatokat/dokumentumokat.
28.) További információk a közbeszerzési dokumentumban, valamint a szerződéstervezetben találhatóak.
29.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként
megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
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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:
10718 / 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: K2287 Emissziómérők karbantartása és javítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) 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: 0
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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:
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:

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 eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont szerint tekintettel hogy az ajánlattétlei
határidőre nem nyújtottak be ajánlatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (13408/2022)
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: 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: Ibolya Alexandra
Telefon: +36 301739990
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: állami magasépítési beruházás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tatabányai multifunkciós sportcsarnok fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000780492022
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 Tatabányán megvalósult 6000 férőhelyes multifunkcionális sportcsarnokban (mindösszesen 322
m2 alapterületen) Shell and Core szintig kialakított 5db büfé és catering konyha, valamint ezekhez
funkcionálisan kapcsolódó helyiségeinek végleges (beépített berendezéseikkel is felszerelt) kialakítása az
üzemeltetési időszakban szerzett tapasztalatok és igények figyelembevételével.
A tárgyi kivitelezési munka nem építési engedélyköteles, egyszerű bejelentéshez és építéshatósági
tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést
a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő 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
feladata. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113579923 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Tatabányai multifunkciós sportcsarnok fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: a Tatabánya belterület 2075/4/A hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tatabányán megvalósult 6000 férőhelyes multifunkcionális sportcsarnokban (mindösszesen 322
m2 alapterületen) Shell and Core szintig kialakított 5db büfé és catering konyha, valamint ezekhez
funkcionálisan kapcsolódó helyiségeinek végleges (beépített berendezéseikkel is felszerelt) kialakítása az
üzemeltetési időszakban szerzett tapasztalatok és igények figyelembevételével.
A tárgyi kivitelezési munka nem építési engedélyköteles, egyszerű bejelentéshez és építéshatósági
tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött. Részletes leírás a közbeszerzési 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. Az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy azzal
egyenértékű 1 fő szakember FMV szakmai tapasztalata (hónap min. 0-max 20 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó Vállalkozói 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) pont részletesen:
1. Nettó Vállalkozói Díj (HUF)
2. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős Műszaki vezetés fejezet 1. rész
Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület (jelölés: MV-É) szerinti
felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező 1 fő szakember felelős műszaki
vezetőként szerzett tapasztalata (hónap min. 0- max. 20 hó).
A II.2.7) pont részletesen:
A II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban
Ajánlatkérő megadta a teljesítés kezdő időpontját, azonban ez az időpont csak az EKR felhívás ezen
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pontjának kötelező kitöltése miatt került rögzítésre, így ezt kérjük figyelmen kívül hagyni. Az irányadó
teljesítési véghatáridő 2022. június 30.
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: Tatabányai multifunkciós sportcsarnok 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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308673207
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: 113579923
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: Büfék és catering konyha
kiépítésének részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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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: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308673207
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925210
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830244
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13240567242
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Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242
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:
2022/06/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Bóly Város Önkormányzat (13529/2022)
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: Bóly Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724038202
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hárs József
Telefon: +36 69368900
E-mail: varoshaza@boly.hu
Fax: +36 69869440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varos.boly.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:
Új termál termelőkút fúrása Bólyban
Hivatkozási szám: EKR000631552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

689

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45255110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.) 35200/2733-11/2021. ált. iktatási számon vízjogi
létesítési engedélyt kapott egy új termál kút létesítésére.
A jelen beszerzés célja 7754 Bóly 0145/23 hrsz-ú ingatlanon 1 (egy) darab termelő kút kialakítása a
vonatkozó vízjogi engedély, valamint az eljárás során kiadott tervdokumentációban és a műszaki leírásban
foglalt feltételek szerint.
Az új termelő termálkút fúrásával többlet termálvízhez fog jutni 8 új hőfogyasztó ( a munkásszállás,
34 lakás, az egészségközpont, a sportcsarnok, a fedett uszoda, az iparcsarnok 1, az iparcsarnok 2 és a
növényház) ellátása, illetve a meglévő fogyasztók ellátásának a biztonsága javulni fog. Az új fogyasztók
által igényelt csúcsteljesítmény összesen 5.140 kW, az éves energiamennyiség pedig 66,65 TJ.
A városközponti és ipari parki fogyasztók a meglévő vezetékhálózat bővítésével jutnak geotermikus
energiához.
A termelőkút (III. sz. kút) tervezett technikai kialakítása:
Talpmélység tervezetten: 1.600 m.
Csövezés tervezetten: 0,0 – 24,0 m 355,6 x 5,6 mm átmérőjű acélcső;
0,0 – 400,0 m 244,5 x 7,92 mm átmérőjű API acélcső;
350,0 – 1250,0 m 177,8 - 6,91 mm átmérőjű API acélcső;
1200,0 – 1600,0 m 114,3 x 5,21 mm átmérőjű API acélcső;
Célzott vízhozam: 1500 l/p.
A jelen beruházással megcélzott mélység a hidrosztratigráfiai tagolásban a 7-es szintet képviselő felső-jura
mészkő 1550-1600 m között található.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka engedélyköteles
tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú
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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 építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes,
mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
Jelen közbeszerzési eljárásban szereplő építőipari termékektől eltérni abban az esetben lehet, ha a
helyettesítő építési termék minden, a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló kormányrendelet 1. mellékletében szereplő műszaki terméktulajdonságban eléri, vagy meghaladja
helyettesített termék műszaki színvonalát.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 207854800 (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: Új termál termelőkút fúrása Bólyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly 0145/23 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.) 35200/2733-11/2021. ált. iktatási számon vízjogi
létesítési engedélyt kapott egy új termál kút létesítésére.
A jelen beszerzés célja 7754 Bóly 0145/23 hrsz-ú ingatlanon 1 (egy) darab termelő kút kialakítása a
vonatkozó vízjogi engedély, valamint az eljárás során kiadott tervdokumentációban és a műszaki leírásban
foglalt feltételek szerint.
Az új termelő termálkút fúrásával többlet termálvízhez fog jutni 8 új hőfogyasztó ( a munkásszállás,
34 lakás, az egészségközpont, a sportcsarnok, a fedett uszoda, az iparcsarnok 1, az iparcsarnok 2 és a
növényház) ellátása, illetve a meglévő fogyasztók ellátásának a biztonsága javulni fog. Az új fogyasztók
által igényelt csúcsteljesítmény összesen 5.140 kW, az éves energiamennyiség pedig 66,65 TJ.
A városközponti és ipari parki fogyasztók a meglévő vezetékhálózat bővítésével jutnak geotermikus
energiához.
A termelőkút (III. sz. kút) tervezett technikai kialakítása:
Talpmélység tervezetten: 1.600 m.
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Csövezés tervezetten: 0,0 – 24,0 m 355,6 x 5,6 mm átmérőjű acélcső;
0,0 – 400,0 m 244,5 x 7,92 mm átmérőjű API acélcső;
350,0 – 1250,0 m 177,8 - 6,91 mm átmérőjű API acélcső;
1200,0 – 1600,0 m 114,3 x 5,21 mm átmérőjű API acélcső;
Célzott vízhozam: 1500 l/p.
A jelen beruházással megcélzott mélység a hidrosztratigráfiai tagolásban a 7-es szintet képviselő felső-jura
mészkő 1550-1600 m között található.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka engedélyköteles
tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése 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 építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes,
mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
Jelen közbeszerzési eljárásban szereplő építőipari termékektől eltérni abban az esetben lehet, ha a
helyettesítő építési termék minden, a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló kormányrendelet 1. mellékletében szereplő műszaki terméktulajdonságban eléri, vagy meghaladja
helyettesített termék műszaki színvonalát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M/2. alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai
tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 20
2 3. részszempont:A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 36
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont:Nettó vállalkozói 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: GEOTERMIA- 2021/1 kódszámú felhívás
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A
teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés
hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő előzetes
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.
A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor.
Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.
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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:
09083 / 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: Új termál termelőkút fúrása Bólyban
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: 2022/06/24 (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
Hivatalos név: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25745382213
Postai cím: Rákóczi Út 72
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: vikuvaquakft@gmail.com
Telefon: +36 53310922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745382213
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: 207854800
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
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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:
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: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25745382213
Postai cím: Rákóczi Út 72
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745382213
Hivatalos név: HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10676428202
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10676428202
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(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:
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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:
Ajánlattevő neve: VIKUV AQUA Kft.
Székhelye: 2700 Cegléd Rákóczi Út 72
Adószám:25745382-2-13
Ajánlattevő neve:HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7754 Bóly Hősök Tere 1.
Adószám: 10676428-2-02
Nyertes Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: VIKUV AQUA Kft.
Székhelye: 2700 Cegléd Rákóczi Út 72
Adószám:25745382-2-13
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (11957/2022)
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: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735667241
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirchhof Attila
Telefon: +36 204948368
E-mail: kirchhof@ovzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.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: Általános közszolgáltatások
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:
Kiscelli kastélypark rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR000108582022
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:
Vállalkozási (építési-kivitelezési) szerződés a "Kiscelli park fejlesztésére"
Kiscelli park fejlesztés becsült költsége a tervezői költségbecslés szerint bruttó 278.123.765 Ft.
A Kiscelli park fejlesztési koncepciója tartalmaz új funkcióbővítő elemeket (pl.: játszóhely, vízhálózat),
de mindemellett megtartja, helyreállítja a történeti kert szerkezetét és értékeit. A fejlesztés részét
képező feladatok a következő csoportokra bontható a költségvetési kiírás alapján: Bontási és előkészítési
munkák; Burkolat-és lépcső építési munkák; Játszóhely kialakítás; Berendezési tárgyak kihelyezése;
Kertészeti munkák; Közvilágítás és energiaellátás (1kV) létesítés; Vízhálózat bővítés – közmű munkarész;
Szakfelügyeletek biztosítása. Ezek részletezése alább olvasható.
A bontási és előkészítési munkák főbb tételei a következők: Meglévő fák kalodázása (25 db); Fakivágás
(18 db); Cserje-és bozótirtás (370 m2); Gyepnyesés (2939 m2); Burkolatok és lépcsők bontása (123 m3);
Berendezési tárgyak – padok, tűzrakóhelyek, hulladékgyűjtők bontása (össz.: 15 db); Zöldhulladék
és építési hulladék elszállítása lerakóhelyre (554 m3); Földmunkák – földkitermelés, durva- és finom
tereprendezés (1050 m3).
A fejlesztés része új sétautak (stabilizált szórt és aszfalt burkolat) kialakítása az egykori történeti kert
útvonalai szerint: körsétány, és ovális sétány, valamint a meglévő vörösmárvány lépcső helyreállítása
kőrestaurátori tervek alapján, meglévő terméskő pofafal felújítása és kiegészítése, természetes szikla
megjelenésre törekedve, a lépcső mellette akadálymentes közlekedés biztosítása kerékpárosok és
babakocsisok számára. A burkolat-és lépcső építési munkák főbb tételei a következők: Hasított mészkő
szegéllyel ellátott, stabilizált szórt burkolatú sétautak építése (178 m2); Süllyesztett fém szegéllyel ellátott
aszfalt burkolatú sétautak építése (446 m2); Aszfalt lépcső építése (az ovális sétánynál) egyoldali acélcső
korláttal (20,6 fm, 17 m2); Vörösmárvány lépcső építése (10 m2) a meglévő vörösmárvány lépcsőfokok
(16 db) restaurálásával (1,8 m3), terméskő pofafal építésével (15,32 m2); Balesetvédelmi korlát építése a
balusztrád helyén (51 fm).
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A fejlesztés egyik fő eleme új, egyedi, környezethez illeszkedő játszóhely kialakítása (290 m2), aminek
megvalósulása a kiviteli tervdokumentáció fedvénytervei (!) szerint történik majd. A játszóhely kialakítás
főbb tételei a következők: Lombkorona sétány/pallóút építése - 1,0m széles fa szerkezet, akác oszlopokkal
és vörösfenyő palló járófelülettel, korláttal, gyalult, csiszolt, impregnált felülettel (34 fm); Mászóháló,
kötélhíd, lengőhíd, mászórámpa a fapalló úthoz kapcsolódóan (1-1 db); Egyedi játszóeszközök: rugós
állatka és mászható faszobor (2 db); Készen kapható játszóeszközök: Egyensúlyozó játékok - hidacska,
rönk szerű elemek, egymást keresztező gerendák Csúszda - Egyenes-széles hullámcsúszda, Játszópanelek,
Hinta telepítése (10 db); Egyedi faragott figurák készítése (3 db); Tervek szerint készülő, oszlopra erősített
faragott figurák festéssel (10 db) Kerti betonszegéllyel övezett mulcs ütéscsillapító burkolat kialakítása
(290 m2). Az egyedi fapallóúthoz kapcsolódóan a kivitelezés megkezdése előtt statikai terveket és
gyártmánytervet szükséges készíttetnie a kivitelezőnek.
A fejlesztés része továbbá a parkhasználatot segítő berendezési tárgyak kihelyezése: támlás padok (13 db),
hulladékgyűjtők (4 db), kutyaürülék-gyűjtők (3 db), kerékpártámaszok (5 db), információs táblák (4 db),
piknikasztalok (6 db), ivókút (1 db), meglévő tűzrakóhelyek áthelyezése (3 db).
A fejlesztés részeként fák telepítése, évelők, talajtakarók és cserjék ültetése, gyepesítés is a kivitelezési
feladat része. A kertészeti munkák főbb tételei a következők: Meglévő fák kezelése (9 db); Díszfák ültetése
(30 db); Koros díszfa ültetése a játszóhelynél (1 db); Évelők ültetése (6544 db); Talajtakaró cserjék ültetése
(683 db); Nagy méretű cserjék ültetése (857 db); Mulcsozás (1023 m2); Gyepesítés fűmagvetéssel (2756
m2).
A park fő áthaladási útvonalainak megvilágítása kandeláberekkel, valamint a kültéri rendezvényekhez
szükséges energiaellátás biztosítása. A közvilágítás és energiaellátás (1kV) létesítésének főbb tételei a
következők: Földkitermelés (135 m3); Föld és egyéb törmelék elszállítása (27 m3); Beton oszlopalapok
készítése (3 m3); Homokágy készítése 20 cm vastagságban (135 m2); Föld visszatöltés tömörítéssel (108
m3); Kábelfektetés árokba, homokágyba (393 m); Kábel vezetés oszlopra, csőben (40 m); Kábelek műanyag
lap védelmének építése (337 db); Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése (337 m); KIF végelzáró szerelése
(3 db); Földön álló elosztó szekrény telepítése (3 db); Lámpaoszlop állítása (10 db); Szerelvénydoboz
cseréje GURO sz. dobozra (10 db); Áramköt. készítése (52 db); Rúdföldelő telepítése (5 db); Hurokellenállás
mérés (2 db).
A Kiscelli parkon belül tervezett vízhálózat bővítés a következő munkarészekre osztható: Víz-alépítményi
munkák (földmunkák: 70 m3, munkaárok és akna dúcolása és bontása: 30 m2); Víz-akna és műtárgy építés
(1 db); Víz- csővezetékek és szerelvények beépítése (nyomócsövek és kapcsolódó szerelvények szerelése:
43 m, Elkészült nyomócsövek betakarás előtti nyílt árkos bemérése, megvalósítási terv készítése).
A kivitelezés során szakfelügyeleteket kell biztosítani, amik a következők: Faápolói szakfelügyelet és
régészeti szakfelügyelet, valamint kertrégészeti feladatok ellátása is szükséges.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és
árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 236731231 (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: Kiscelli kastélypark rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest III. kerület, Folyondár utca-Doberdó őt-Kiscelli utca- Kolostor
út által körül határolt terület (hrsz. 16235/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási (építési-kivitelezési) szerződés a "Kiscelli park fejlesztésére"
Kiscelli park fejlesztés becsült költsége a tervezői költségbecslés szerint bruttó 278.123.765 Ft.
A Kiscelli park fejlesztési koncepciója tartalmaz új funkcióbővítő elemeket (pl.: játszóhely, vízhálózat),
de mindemellett megtartja, helyreállítja a történeti kert szerkezetét és értékeit. A fejlesztés részét
képező feladatok a következő csoportokra bontható a költségvetési kiírás alapján: Bontási és előkészítési
munkák; Burkolat-és lépcső építési munkák; Játszóhely kialakítás; Berendezési tárgyak kihelyezése;
Kertészeti munkák; Közvilágítás és energiaellátás (1kV) létesítés; Vízhálózat bővítés – közmű munkarész;
Szakfelügyeletek biztosítása. Ezek részletezése alább olvasható.
A bontási és előkészítési munkák főbb tételei a következők: Meglévő fák kalodázása (25 db); Fakivágás
(18 db); Cserje-és bozótirtás (370 m2); Gyepnyesés (2939 m2); Burkolatok és lépcsők bontása (123 m3);
Berendezési tárgyak – padok, tűzrakóhelyek, hulladékgyűjtők bontása (össz.: 15 db); Zöldhulladék
és építési hulladék elszállítása lerakóhelyre (554 m3); Földmunkák – földkitermelés, durva- és finom
tereprendezés (1050 m3).
A fejlesztés része új sétautak (stabilizált szórt és aszfalt burkolat) kialakítása az egykori történeti kert
útvonalai szerint: körsétány, és ovális sétány, valamint a meglévő vörösmárvány lépcső helyreállítása
kőrestaurátori tervek alapján, meglévő terméskő pofafal felújítása és kiegészítése, természetes szikla
megjelenésre törekedve, a lépcső mellette akadálymentes közlekedés biztosítása kerékpárosok és
babakocsisok számára. A burkolat-és lépcső építési munkák főbb tételei a következők: Hasított mészkő
szegéllyel ellátott, stabilizált szórt burkolatú sétautak építése (178 m2); Süllyesztett fém szegéllyel ellátott
aszfalt burkolatú sétautak építése (446 m2); Aszfalt lépcső építése (az ovális sétánynál) egyoldali acélcső
korláttal (20,6 fm, 17 m2); Vörösmárvány lépcső építése (10 m2) a meglévő vörösmárvány lépcsőfokok
(16 db) restaurálásával (1,8 m3), terméskő pofafal építésével (15,32 m2); Balesetvédelmi korlát építése a
balusztrád helyén (51 fm).
A fejlesztés egyik fő eleme új, egyedi, környezethez illeszkedő játszóhely kialakítása (290 m2), aminek
megvalósulása a kiviteli tervdokumentáció fedvénytervei (!) szerint történik majd. A játszóhely kialakítás
főbb tételei a következők: Lombkorona sétány/pallóút építése - 1,0m széles fa szerkezet, akác oszlopokkal
és vörösfenyő palló járófelülettel, korláttal, gyalult, csiszolt, impregnált felülettel (34 fm); Mászóháló,
kötélhíd, lengőhíd, mászórámpa a fapalló úthoz kapcsolódóan (1-1 db); Egyedi játszóeszközök: rugós
állatka és mászható faszobor (2 db); Készen kapható játszóeszközök: Egyensúlyozó játékok - hidacska,
rönk szerű elemek, egymást keresztező gerendák Csúszda - Egyenes-széles hullámcsúszda, Játszópanelek,
Hinta telepítése (10 db); Egyedi faragott figurák készítése (3 db); Tervek szerint készülő, oszlopra erősített
faragott figurák festéssel (10 db) Kerti betonszegéllyel övezett mulcs ütéscsillapító burkolat kialakítása
(290 m2). Az egyedi fapallóúthoz kapcsolódóan a kivitelezés megkezdése előtt statikai terveket és
gyártmánytervet szükséges készíttetnie a kivitelezőnek.
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A fejlesztés része továbbá a parkhasználatot segítő berendezési tárgyak kihelyezése: támlás padok (13 db),
hulladékgyűjtők (4 db), kutyaürülék-gyűjtők (3 db), kerékpártámaszok (5 db), információs táblák (4 db),
piknikasztalok (6 db), ivókút (1 db), meglévő tűzrakóhelyek áthelyezése (3 db).
A fejlesztés részeként fák telepítése, évelők, talajtakarók és cserjék ültetése, gyepesítés is a kivitelezési
feladat része. A kertészeti munkák főbb tételei a következők: Meglévő fák kezelése (9 db); Díszfák ültetése
(30 db); Koros díszfa ültetése a játszóhelynél (1 db); Évelők ültetése (6544 db); Talajtakaró cserjék ültetése
(683 db); Nagy méretű cserjék ültetése (857 db); Mulcsozás (1023 m2); Gyepesítés fűmagvetéssel (2756
m2).
A park fő áthaladási útvonalainak megvilágítása kandeláberekkel, valamint a kültéri rendezvényekhez
szükséges energiaellátás biztosítása. A közvilágítás és energiaellátás (1kV) létesítésének főbb tételei a
következők: Földkitermelés (135 m3); Föld és egyéb törmelék elszállítása (27 m3); Beton oszlopalapok
készítése (3 m3); Homokágy készítése 20 cm vastagságban (135 m2); Föld visszatöltés tömörítéssel (108
m3); Kábelfektetés árokba, homokágyba (393 m); Kábel vezetés oszlopra, csőben (40 m); Kábelek műanyag
lap védelmének építése (337 db); Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése (337 m); KIF végelzáró szerelése
(3 db); Földön álló elosztó szekrény telepítése (3 db); Lámpaoszlop állítása (10 db); Szerelvénydoboz
cseréje GURO sz. dobozra (10 db); Áramköt. készítése (52 db); Rúdföldelő telepítése (5 db); Hurokellenállás
mérés (2 db).
A Kiscelli parkon belül tervezett vízhálózat bővítés a következő munkarészekre osztható: Víz-alépítményi
munkák (földmunkák: 70 m3, munkaárok és akna dúcolása és bontása: 30 m2); Víz-akna és műtárgy építés
(1 db); Víz- csővezetékek és szerelvények beépítése (nyomócsövek és kapcsolódó szerelvények szerelése:
43 m, Elkészült nyomócsövek betakarás előtti nyílt árkos bemérése, megvalósítási terv készítése).
A kivitelezés során szakfelügyeleteket kell biztosítani, amik a következők: Faápolói szakfelügyelet és
régészeti szakfelügyelet, valamint kertrégészeti feladatok ellátása is szükséges.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és
árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy "egyenértékű"
teljesítéseket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (kötelező 12 hónapon felüli hónapok, egész
hónapokban, max. +24 hónap) 35
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 65
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 bírálat alapja az "Teljes - (5% tartalékkerettel növelt) - nettó ajánlati ár (HUF)" (súlyszám - 65).
Tájékoztató adatként kérjük megadni azt, hogy a fenti összegből mennyi a
1. Nettó ajánlati ár - tartalékkeret nélkül (nettó Ft)
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2. 5% tartalékkeret összege (nettó Ft)
Az "Egyösszegű - teljes (tartalékkerettel növelt) - nettó ajánlati ár (HUF)= az 1. és 2. pontban
meghatározottak összege
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a
közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy
gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében
történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
A beruházás a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.)
számú Főv. Kgy. rendeletben
foglaltak szerinti 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton nyert 790/2018.(IX.26.) számú Főv. Kgy. határozat alapján
nyújtott támogatásból
valósul meg.
A támogatás összege 100.000.000 Ft, a kötelezően hozzárendelt önerő összege 43.400.000 Ft..
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő csak az
eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során
az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a további
közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban kerültek megállapításra: nincs alkalmassági követelmény.
Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet,322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól
szóló 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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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: Kiscelli kastélypark rehabilitációja
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: 2022/06/01 (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
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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: Bálvány-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13502368213
Postai cím: Attila Utca 7
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
E-mail: balvanyfa.iroda@gmail.com
Telefon: +36 306942006
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502368213
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: 236731231
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: Környezetrendezés,
elektromos munkarész, közmű munkarész részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12982578243
Postai cím: Termő U. 93
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12982578243
Hivatalos név: PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28242321241
Postai cím: Székesdülő Sor 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28242321241
Hivatalos név: Bálvány-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13502368213
Postai cím: Attila Utca 7
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502368213
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:
2022/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (13609/2022)
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: 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: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.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:
Térfelügyeleti kamerarendsz. bővítés-fejlesztés II
Hivatkozási szám: EKR000379182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50610000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő térfelügyeleti kamerarendszert 8 új helyszínnel kell bővíteni, helyszínenként 1 -1 darab IP
speed dome kamera telepítésével (vagyis összesen 8 db kamera).
Fő feladatok:
- Új térfigyelő kamera helyszínek tervezése, teljes körű engedélyeztetése, kivitelezés (épített környezetről
szóló jogszabályban meghatározottak, valamint a baleset és katasztrófavédelmi szabályok szerint a
szükséges eszközök és anyagok beszerzésével, biztosításával)
- Adatátviteli hálózat kiépítése és fejlesztése: új átviteli hálózati szakaszok kiépítése; a felmérések és
tervezés szerint bővítésre szoruló meglévő szakaszok fejlesztése szükség szerint
- Adatátviteli hálózat engedélyeztetése, tervezése, kiépítése és fejlesztése: az új átviteli hálózati szakaszok
kiépítése; a felmérések és tervezés szerint bővítésre szoruló meglévő szakaszok fejlesztése szükség szerint
- villamos energia ellátás tervezése, engedélyeztetése, ügyintézése
- közterületi engedélyek beszerzése (pl. közút)
- A meglévő videó-felügyeleti rendszer központi tároló szervereinek bővítése, fejlesztése szükség szerint;
a meglévő videó-felügyeleti rendszerhez az új kamerák telepítéséhez licencek szállítása szükség szerint; az
új kamerák integrációja a meglévő videó-felügyeleti központban
Műszaki áttekintés: A rendszer központi funkcióit – megjelenítés, rögzítés, naplózás, valamint kamerák
távolról történő vezérlése – a homogén kialakítású Digifort felügyeleti rendszer látja el. A rendszer
működését és üzemelését a térfigyelő központban üzemelő szoftver határozza meg. A térfigyelő rendszer
szakszerű bővítése, fejlesztése a központi térfigyelő szoftverre vonatkozó szakértelem nélkül nem
végezhető el. Ennek okán a feladatot kizárólag olyan nyertes Ajánlattevő végezheti, aki a Digifort Pty Ltd.
által kiállított a rendszer installálására, beüzemelésére való jogosultságot igazoló tanúsítvánnyal, vagy
ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseivel rendelkezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18104597 (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: Térfelügyeleti kamerarendsz. bővítés-fejlesztés II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50610000-4

További tárgyak:

50312300-8

Kiegészítő szójegyzék

35120000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. IX. ker. Soroksári út 58. – Máriássy út kereszteződése
Bp. IX. ker. Lónyay utca – Gönczy Pál utca kereszteződése
Bp. IX. ker. Boráros tér – Közraktár utca kereszteződése
Bp. IX. ker. Üllői út – Erkel utca kereszteződése
Bp. IX. ker. Üllői út – Ferenc körút kereszteződése
Bp. IX. ker. Üllői út – Nagyvárad tér kereszteződése
Bp. IX. ker. Üllői út 135. szám
Bp. IX. ker. Csarnok tér 3-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő térfelügyeleti kamerarendszert 8 új helyszínnel kell bővíteni, helyszínenként 1 -1 darab IP
speed dome kamera telepítésével (vagyis összesen 8 db kamera).
Fő feladatok:
- Új térfigyelő kamera helyszínek tervezése, teljes körű engedélyeztetése, kivitelezés (épített környezetről
szóló jogszabályban meghatározottak, valamint a baleset és katasztrófavédelmi szabályok szerint a
szükséges eszközök és anyagok beszerzésével, biztosításával)
- Adatátviteli hálózat kiépítése és fejlesztése: új átviteli hálózati szakaszok kiépítése; a felmérések és
tervezés szerint bővítésre szoruló meglévő szakaszok fejlesztése szükség szerint
- Adatátviteli hálózat engedélyeztetése, tervezése, kiépítése és fejlesztése: az új átviteli hálózati szakaszok
kiépítése; a felmérések és tervezés szerint bővítésre szoruló meglévő szakaszok fejlesztése szükség szerint
- villamos energia ellátás tervezése, engedélyeztetése, ügyintézése
- közterületi engedélyek beszerzése (pl. közút)
- A meglévő videó-felügyeleti rendszer központi tároló szervereinek bővítése, fejlesztése szükség szerint;
a meglévő videó-felügyeleti rendszerhez az új kamerák telepítéséhez licencek szállítása szükség szerint; az
új kamerák integrációja a meglévő videó-felügyeleti központban
Műszaki áttekintés: A rendszer központi funkcióit – megjelenítés, rögzítés, naplózás, valamint kamerák
távolról történő vezérlése – a homogén kialakítású Digifort felügyeleti rendszer látja el. A rendszer
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működését és üzemelését a térfigyelő központban üzemelő szoftver határozza meg. A térfigyelő rendszer
szakszerű bővítése, fejlesztése a központi térfigyelő szoftverre vonatkozó szakértelem nélkül nem
végezhető el. Ennek okán a feladatot kizárólag olyan nyertes Ajánlattevő végezheti, aki a Digifort Pty Ltd.
által kiállított a rendszer installálására, beüzemelésére való jogosultságot igazoló tanúsítvánnyal, vagy
ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseivel rendelkezik.
(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 nagyobb eszközök (antenna, térfelügyeleti kamera) tekintetében vállalt
garancia időtartama (naptári (egész) hónapban, legkedvezőtlenebb: 12 naptári hónap, legkedvezőbb: 36
naptári hónap 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06526 / 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: Térfelügyeleti kamerarendsz. bővítés-fejlesztés II
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M.B.V. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14465677242
Postai cím: Gergely Utca 35/G A. lhaz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: sule.attila@mbvsecurity.hu
Telefon: +36 302866178
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14465677242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15697000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18104597
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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:
Hivatalos név: Video-Data Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24392046243
Postai cím: Nefelejcs Utca 10.
Város: Budapest, XVIII.
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24392046243
Hivatalos név: M.B.V. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14465677242
Postai cím: Gergely Utca 35/G A. lhaz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14465677242
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Cserkút Község Önkormányzat (13469/2022)
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: Cserkút Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15334675102
Postai cím: Alkotmány Utca 8
Város: Cserkút
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7673
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedüs Zsolt József
Telefon: +36 72564125
E-mail: polgarmester@cserkut.hu
Fax: +36 72564125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://cserkut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szennyvízelvezetés
Hivatkozási szám: EKR000704292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

714

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cserkút Plató szennyvízelvezetés
Gravitációs szennyvízelvezetés 758+136,3+171,4=1065,7 fm
Nyomovezeték építése 904 fm
Átemelő építése
szennyvíztelep villamos energia ellátása
A munka pontos leírását és részleteit a mellékelt ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 149438885 (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: Szennyvízelvezetés
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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: HU231 A teljesítés helye: Cserkút község területe a mellékelt tervdokumenátció szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cserkút Plató szennyvízelvezetés
Gravitációs szennyvízelvezetés 758+136,3+171,4=1065,7 fm
Nyomovezeték építése 904 fm
Átemelő építése
szennyvíztelep villamos energia ellátása
A munka pontos leírását és részleteit a mellékelt ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő többletjótállás időtartama
(hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 15
2 Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem) 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
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 támogatás költségvetési forrása a 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat alapján Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 12. Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak
támogatása cím 5. Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak támogatása alcím
elnevezésű előirányzata.
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
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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: Szennyvízelvezetés
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: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green-Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25577105202
Postai cím: Orgona Utca 8/A
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
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Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: kohljozsef@green-epito.hu
Telefon: +36 202566406
Internetcím(ek): (URL) www.green-epito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25577105202
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: 149438885
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: villamos szerelési munkák,
irányítástechnika, átemelő építés, csatorna építés, aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12067541213
Postai cím: Móricz Zsigmond Út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12067541213
Hivatalos név: Green-Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25577105202
Postai cím: Orgona Utca 8/A
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25577105202
Hivatalos név: Közműépker Mélyépítő és Kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12970546202
Postai cím: DAMJANICH UTCA 5
Város: PELLÉRD
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7831
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12970546202
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12491296202
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202
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:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Gara Községi Önkormányzat (13502/2022)
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: Gara Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15336677203
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Gara
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6522
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faa Béla
Telefon: +36 79456322
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax: +36 79456322
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gara.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000275242022/
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:
Települési csapadékvíz hálózat fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000275242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mindösszesen 2.243 fm csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése Gara község belterületén. Ezen belül
- földmedrű 319 fm
- DN 200 KG-PVC 25 fm
- DN 400 KG-PVC 18 fm
- DN 600 KG-PVC 28 fm
- átm. 40 vasbeton áteresz 120 fm
- átm. 60 vasbeton áteresz 91 fm
- nyílt burkolt (30/40) 762 fm
- fedlapozott elem (30/40) 297 fm
- nyílt burkolt (40/50) 95 fm
- fedlapozott elem (40/50) 18 fm
- nyílt burkolt (70/70) 105 fm
- fedlapozott elem (70/70) 28 fm
- folyóka 337 fm
Elsősorban nyílt szelvényű, burkolt árkok készülnek 30/40, 40/50, 70/70 fedlapozható elemmel, 30 és
40 és 70 cm-es fenékszélességgel, 2:1 rézsűvel, trapézszelvénnyel 2,20 m hosszúságban, min. 10 cm
vtg. tömörített homokos kavics ágyazatra fektetve. A kapubejárókban fedlapozott elemek kerülnek
elhelyezésre 10 t terhelhetőségű fedlap elemmel lefedve, valamint vasbeton átereszek épülnek a
földmedrű szakaszokon, illetőleg a Kossuth utcai zárt részen.
Mind az előregyártott elemek, mind az elhelyezett csövek, folyókák ágyazata alá geotextiliát (szőtt vagy
nemezelt) kell elhelyezni a teljes hosszon. A 2,2 méter hosszú elemek egymáshoz csaphornyos illesztéssel
csatlakoznak.
A csatorna építése során a kitűzött nyomvonalba eső fákat el kell távolítani.
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A kivitelezőnek a beruházás megkezdése előtt kamerás állapotfelvételt kell készítenie a teljes
munkaterületről (úttest, járda, bejárók, ingatlanok) és át kell adni a megrendelőnek.
A nyílt árok fektetése után a terepet és a padkát rendezni kell, oly módon, hogy a járdákról és az
útburkolatról a csapadékvíz akadálytalanul lefolyhasson az árokba.
A tisztító, bukó aknák belső felületét vízzáró vakolattal kell kivitelezni. Az aknák belső átmérője 100 cm és
120 cm. A tervezett aknák rácsos fedlappal épülnek. Valamennyi akna betonminősége: C 30 / 37 - XA2–
XV2 / H–16–F3.
Az ingatlanok kapubejárói az eredeti állapotoknak megfelelő szélességűek, melyeknél az előre gyártott
elemek lefedésre kerülnek 10 t teherbírású gyári fedéllel, majd kétoldalt monolit beton támfal és kerékvető
épül. A földmedrű szakasznál pedig 40 vb átereszek épülnek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 107617600 (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: Települési csapadékvíz hálózat fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Gara 49/1., 56., 63., 88/2., 89., 108/1., 280., 355., 356., 903., 989., 1164.,
1174. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mindösszesen 2.243 fm csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése Gara község belterületén. Ezen belül
- földmedrű 319 fm
- DN 200 KG-PVC 25 fm
- DN 400 KG-PVC 18 fm
- DN 600 KG-PVC 28 fm
- átm. 40 vasbeton áteresz 120 fm
- átm. 60 vasbeton áteresz 91 fm
- nyílt burkolt (30/40) 762 fm
- fedlapozott elem (30/40) 297 fm
- nyílt burkolt (40/50) 95 fm
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- fedlapozott elem (40/50) 18 fm
- nyílt burkolt (70/70) 105 fm
- fedlapozott elem (70/70) 28 fm
- folyóka 337 fm
Elsősorban nyílt szelvényű, burkolt árkok készülnek 30/40, 40/50, 70/70 fedlapozható elemmel, 30 és
40 és 70 cm-es fenékszélességgel, 2:1 rézsűvel, trapézszelvénnyel 2,20 m hosszúságban, min. 10 cm
vtg. tömörített homokos kavics ágyazatra fektetve. A kapubejárókban fedlapozott elemek kerülnek
elhelyezésre 10 t terhelhetőségű fedlap elemmel lefedve, valamint vasbeton átereszek épülnek a
földmedrű szakaszokon, illetőleg a Kossuth utcai zárt részen.
Mind az előregyártott elemek, mind az elhelyezett csövek, folyókák ágyazata alá geotextiliát (szőtt vagy
nemezelt) kell elhelyezni a teljes hosszon. A 2,2 méter hosszú elemek egymáshoz csaphornyos illesztéssel
csatlakoznak.
A csatorna építése során a kitűzött nyomvonalba eső fákat el kell távolítani.
A kivitelezőnek a beruházás megkezdése előtt kamerás állapotfelvételt kell készítenie a teljes
munkaterületről (úttest, járda, bejárók, ingatlanok) és át kell adni a megrendelőnek.
A nyílt árok fektetése után a terepet és a padkát rendezni kell, oly módon, hogy a járdákról és az
útburkolatról a csapadékvíz akadálytalanul lefolyhasson az árokba.
A tisztító, bukó aknák belső felületét vízzáró vakolattal kell kivitelezni. Az aknák belső átmérője 100 cm és
120 cm. A tervezett aknák rácsos fedlappal épülnek. Valamennyi akna betonminősége: C 30 / 37 - XA2–
XV2 / H–16–F3.
Az ingatlanok kapubejárói az eredeti állapotoknak megfelelő szélességűek, melyeknél az előre gyártott
elemek lefedésre kerülnek 10 t teherbírású gyári fedéllel, majd kétoldalt monolit beton támfal és kerékvető
épül. A földmedrű szakasznál pedig 40 vb átereszek épülnek.
(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) 14
2 Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő) 8
3 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 8
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00052
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
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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:
07531 / 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: Települési csapadékvíz hálózat 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: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: GAU-KER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24205395203
Postai cím: Köztársaság Utca 81.
Város: Gara
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6522
Ország: Magyarország
E-mail: gaueva@yahoo.com
Telefon: +36 303653806
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24205395203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154759917
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 107617600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetői
feladatok.
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: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6710
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V.2.10)
V.2.11)

Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@stravaco.hu
Telefon: +36 706330289
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 146123734 Pénznem: HUF
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
Hivatalos név: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25309117217
Postai cím: Fehérvári Út 31.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25309117217
Hivatalos név: GAU-KER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24205395203
Postai cím: Köztársaság Utca 81.
Város: Gara
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6522
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24205395203
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
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Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24226617217
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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Gárdony Város Önkormányzat (13381/2022)
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: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727392207
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gardony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tapintható térkép-makettek legyártása
Hivatkozási szám: EKR000697732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35261000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében tapintható információt tartalmazó térkép-makettek legyártása,
leszállítása és telepítése, beépítése, felszerelése.
A feladat és a szállítandó eszközök részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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: Tapintható térkép-makettek legyártása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35261000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 51., hrsz: 5318/15
2484 Gárdony-Agárd, Chernel I. u. 1., hrsz: 5426/4
2484 Gárdony-Agárd, Üdülők útja 1. hrsz.: 5429/19
2483 Gárdony, Harcsa u. 2. hrsz.: 6036/59
2483 Gárdony, Pisztráng u. 21. hrsz.: 6036/59
2483 Gárdony, Ibolya u. 2. hrsz. 6282/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.2.3) pontban megjelölt strandok korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök beszerzése
és szállítása, az eszközök telepítése, beépítése és felszerelése.
A beszerzendő fő termékek és mennyiségeik:
A teljesítési helyenként (más-más tartalommal) három-három darab 70*70 cm befoglaló méretű
tapintható térkép-makettek legyártása, leszállítással és elhelyezéssel
Méret: 70x70 cm
Vastagság: 1,5-2 cm (kiviteltől függően változtatható)
Alapanyag: Jesmonite AC100 víz bázisú kompozit anyag, mely módosított gipszet tartalmaz dekoratív
termékek formázásához, másolásához és gyártásához, vagy ezzel egyenértékű kültérben is alkalmazható
műgyanta. A táblák öntésekor üvegszövet erősítést kell alkalmazni
Rögzítés: Az öntvényekbe a rögzítéshez alkalmas metrikus belső menetű fém hüvelyeket kell süllyeszteni,
amiken keresztül a panelek a tábláktól függetlenül legyártott tartószerkezetre rögzíthetők, oldható
kivitelben. A belső metrikus fém hüvelyek rozsdamentes acél anyagúnak kell lenni a korrózióvédelem
miatt.
Térképek tartalma:
Tájékozódását segítő, tapintható térképek, amelyek a fejlesztendő strandok bejáratai környékén, valamint
további két közlekedési „csomópontban” kerülnek kihelyezésre segítve ezzel a vakok és gyengén látók
tájékozódását.
A térképek feliratait kontrasztos színű, kb. 2 cm magas, könnyen olvasható, pl. Arial Bold
betűtípussal kell feliratozni. Az információk Braille-írással is megjelennek a térképeken, 2cm magas
standard, mardburg medium braille felirat (vonatkozó szabványok szerint).
Grafikai tartalom megjelenése:
A grafikai terveken látható ábrákat relief szerűen kell megjeleníteni olyan rétegugrással, hogy azt a nem
látók is kitapogathassák (ajánlott minimális rétegvastagság: 1mm) Ábrázolástól függően több réteg
egymásra rétegződése is megengedett a plasztikusabb megjeleníthetőség miatt.
Festés:
A táblák igény szerint több színre festendők (grafikai terv függvényében) A színek Panton, vagy RAL
skála alapján kerülnek meghatározásra. Az alkalmazott festékek akár 2K-s akár akril bázisúak lehetnek, de
mindenképp bírniuk kell a kültéri használatból fakadó igénybevételeket. Az alkalmazott festékek matt
megjelenésűek legyenek.
A feladat és a termékek részletes leírását, és kialakításuk jellemzőit a mellékelt specifikációban foglaltak,
a szerződéstervezet valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. Csatolásra kerülnek a térképek, az
információ tartalomra vonatkozólag, amelyek pontosítása-véglegesítése a szerződéskötésre kidolgozásra
kerül.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök teljesítési helyre történő szállítását, telepítését,
beépítését illetve felszerelését.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
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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 2. A beszerezni kívánt eszközök tekintetében kötelezően előírt 24 hónap
jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.10-21-2021-00001
II.2.9) További információ:
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
adásvételi szerződés.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek
- bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem
lenne ésszerű. Ajánlatkérő úgy alakította ki a követelményeket, hogy az a versenyt megfelelően biztosítsa,
amellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő
megvizsgálta, és annak alapján megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes
koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az esetlegesen
érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként
ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
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
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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:
09900 / 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: Tapintható térkép-makettek legyártása
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: 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)
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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:
Hivatalos név: Limes Model Szolgáltató Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14212008243
Postai cím: Budafoki Út 60 Budafoki út 60. Beltex irodaház, Limes Model Kft. címén
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14212008243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (13506/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789312209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Tibor Csaba
Telefon: +36 52504102
E-mail: gergely.tibor@hajdu.gov.hu
Fax: +36 52504105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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)
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:
GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 - Könyvvizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000948782021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából” című kiemelt projektre
[GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001] vonatkozóan záró audit és a teljes projektről átfogó záró
könyvvizsgálói jelentés elkészítése az alábbiak szerint.
- A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az Államháztartás Szervezetei
Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó
„Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” című útmutató alapján, a
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban szükséges elvégezni.
- A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra. A
mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján szükséges végrehajtani.
- Ajánlattevő a projekt megvalósítás időtartamára vonatkozóan könyvvizsgálói tevékenységet a 4400.
számú „Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására”
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardban foglaltaknak megfelelően kell
ellátni.
- A projekt keretében elvégzendő a kifizetési igénylésekben, illetve az időszakos beszámolókban
benyújtott pénzügyi és egyéb elszámolások hitelességének és szabályszerűségének vizsgálata és erről
auditori zárójelentés (záró audit) készítése, továbbá a záró beszámoló benyújtását követően a kifizetési
igénylésekben, illetve az időszakos és záró beszámolókban benyújtott pénzügyi és egyéb elszámolások
hitelességének és szabályszerűségének vizsgálata és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés
kibocsátása.
- A projekt időtartama alatt keletkező eszköz/szolgáltatás beszerzések és a projektben foglalkoztatottak
elszámolásainak vizsgálata.
- Az elszámolások szabályosságának vizsgálata.
- A személyi jellegű ráfordítások dokumentumainak ellenőrzése.
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- Az elkülönített számviteli nyilvántartással való megfelelőség vizsgálata.
- A projekt keretében beszerzett eszközök számviteli nyilvántartásának vizsgálata.
- Az elszámolt költségek a projekt költségvetésével való számszaki és tartalmi összhangjának vizsgálata.
- A Támogatási Szerződés keretében rendelkezésre bocsátott előleggel történő elszámolás szabályossága.
- A könyvvizsgálói ellenőrzést a számlák, szerződések, teljesítésigazolások, pénzügyi igazolások és más
számviteli bizonylatok tekintetében kell elvégezni a kiemelt projekt teljes időszakára vonatkozóan.
- Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a projekt megvalósításával kapcsolatban használt mindkét számlára
(Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számla és GINOP-5.3.16-VEKOP-20 célelszámolási
számla).
- A könyvvizsgálatot a rendelkezésre bocsátott dokumentumok felülvizsgálata alapján, illetve a helyszínen
az alapvető könyvvizsgálati technikák lefolytatásával kell elvégezni.
Vizsgált időszak: 2020. április 15 – 2022. május 31.
A Hajdú-Bihar megyei részprojekt költségvetése: 632.092.513. Ft.
A vizsgálati jelentéseket magyar nyelven kell készíteni.
Az elkészült jelentéseket 2 db nyomtatott példányon túl elektronikus formában is át kell adni az
ajánlatkérő számára.
Az ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése során biztosítani az alábbi szakembereket:
– 1 fő a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szereplő (aktív státuszú)
költségvetési minősítéssel rendelkező vezető könyvvizsgáló,
– 1 fő Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szereplő (aktív státuszú)
könyvvizsgáló.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 575000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 – Könyvvizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából” című kiemelt projektre
[GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001] vonatkozóan záró audit és a teljes projektről átfogó záró
könyvvizsgálói jelentés elkészítése az alábbiak szerint.
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- A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az Államháztartás Szervezetei
Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó
„Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” című útmutató alapján, a
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban szükséges elvégezni.
- A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra. A
mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján szükséges végrehajtani.
- Ajánlattevő a projekt megvalósítás időtartamára vonatkozóan könyvvizsgálói tevékenységet a 4400.
számú „Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására”
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardban foglaltaknak megfelelően kell
ellátni.
- A projekt keretében elvégzendő a kifizetési igénylésekben, illetve az időszakos beszámolókban
benyújtott pénzügyi és egyéb elszámolások hitelességének és szabályszerűségének vizsgálata és erről
auditori zárójelentés (záró audit) készítése, továbbá a záró beszámoló benyújtását követően a kifizetési
igénylésekben, illetve az időszakos és záró beszámolókban benyújtott pénzügyi és egyéb elszámolások
hitelességének és szabályszerűségének vizsgálata és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés
kibocsátása.
- A projekt időtartama alatt keletkező eszköz/szolgáltatás beszerzések és a projektben foglalkoztatottak
elszámolásainak vizsgálata.
- Az elszámolások szabályosságának vizsgálata.
- A személyi jellegű ráfordítások dokumentumainak ellenőrzése.
- Az elkülönített számviteli nyilvántartással való megfelelőség vizsgálata.
- A projekt keretében beszerzett eszközök számviteli nyilvántartásának vizsgálata.
- Az elszámolt költségek a projekt költségvetésével való számszaki és tartalmi összhangjának vizsgálata.
- A Támogatási Szerződés keretében rendelkezésre bocsátott előleggel történő elszámolás szabályossága.
- A könyvvizsgálói ellenőrzést a számlák, szerződések, teljesítésigazolások, pénzügyi igazolások és más
számviteli bizonylatok tekintetében kell elvégezni a kiemelt projekt teljes időszakára vonatkozóan.
- Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a projekt megvalósításával kapcsolatban használt mindkét számlára
(Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számla és GINOP-5.3.16-VEKOP-20 célelszámolási
számla).
- A könyvvizsgálatot a rendelkezésre bocsátott dokumentumok felülvizsgálata alapján, illetve a helyszínen
az alapvető könyvvizsgálati technikák lefolytatásával kell elvégezni.
Vizsgált időszak: 2020. április 15 – 2022. május 31.
A Hajdú-Bihar megyei részprojekt költségvetése: 632.092.513. Ft.
A vizsgálati jelentéseket magyar nyelven kell készíteni.
Az elkészült jelentéseket 2 db nyomtatott példányon túl elektronikus formában is át kell adni az
ajánlatkérő számára.
Az ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése során biztosítani az alábbi szakembereket:
– 1 fő a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szereplő (aktív státuszú)
költségvetési minősítéssel rendelkező vezető könyvvizsgáló,
– 1 fő Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szereplő (aktív státuszú)
könyvvizsgáló.
A feladat-ellátás részletes leírására az Ajánlati dokumentáció feladat-meghatározás fejezetében kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott és a szerződés teljesítésébe
könyvvizsgálóként bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata bármilyen forrásból finanszírozott
projekt vagy költsé 5
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy az ott szereplő ún. minőségi értékelési részszempont
teljes szövege: Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott és a szerződés teljesítésébe
könyvvizsgálóként bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata bármilyen forrásból finanszírozott
projekt vagy költségvetési támogatás könyvvizsgálata és/vagy auditja tekintetében (db, 0-5 db).
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban szereplő ún. minőségi értékelési részszemponttal és a III.1.1) pontban
szereplő referenciával összefüggésben közli, hogy költségvetési támogatás alatt az az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pont szerinti fogalmat érti.
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:
08762 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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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: HB/12-PGF/00179-30/2022. Rész száma: Elnevezés: GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 –
Könyvvizsgálat
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: 2022/06/27 (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: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12423161241
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Telefon: +36 205000404
Internetcím(ek): (URL) www.focusaudit.hu
Fax: +36 17943149
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1663333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 575000
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
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12476963209
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
Hivatalos név: H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12837162203
Postai cím: Hársfa Utca 10.
Város: Felsőlajos
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837162203
Hivatalos név: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11883816241
Postai cím: Báthori Utca 20. 3. em. 1/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
Hivatalos név: Projekt Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23047169241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23047169241
Hivatalos név: Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: 14677483243
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483243
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12423161241
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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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:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Jármi Község Önkormányzata (13615/2022)
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: Jármi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15404943215
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 14.
Város: Jármi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4337
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarka Zsolt
Telefon: +36 44310879
E-mail: jarmiph@vipmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jarmi.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:
"Jármi piac és kapcs.parkoló, és út ép."
Hivatkozási szám: EKR000396802022
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:
„Jármi piac épület, valamint a piachoz kapcsolódó parkoló és belső út kialakítása” kivitelezési feladatainak
elvégzése a
jelen felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a műszaki dokumentumokban foglaltak
szerint.
II.2.4. pont folytatása:
Közlekedés:
A Kossuth Lajos utca aszfalt burkolattal rendelkezik. A tervezett kapubejáró alapadatai a következők:
Kiépítendő kapubejáró Kossuth Lajos utca:
- Kapubejáró hossza: 3,41 m
- Kapubejáró szélessége: 4,00 m
- Lekerekítő sugár: 3,00 m
- Csatlakozási szög: 90º
Rétegrendek:
- A Piac épületéhez az ingatlanon belüli belső parkoló és belső út pályaszerkezete a következő:
- 6 cm térkő burkolat
- 2-4 cm ágyazó homok
- 20 cm Ckt útalap
- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- A tervezett kapubejáró pályaszerkezete a következő:
- 20 cm beton burkolat
- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Parkoló számítás:
- Üzlet 17,40 m2 2 db
- Üzlet 31,71 m2 4 db
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- Gombavizsgáló 7,38 m2 1 db
- Raktár 2,70 m2 1 db
- Hűtőkamra 21,38 m2 1 db
Összesen: 9 db
Kerékpártároló számítás:
- Üzlet 17,40 m2 2 db
- Üzlet 31,71 m2 2 db
- Gombavizsgáló 7,38 m2 2 db
- Raktár 2,70 m2 1 db
- Hűtőkamra 21,38 m2 1 db
Összesen: 8 db
A csapadékvíz elvezetése saját ingatlanon belül a felszínen elszikkasztva a szomszédos ingatlanok
érdeksérelme nélkül megoldott. A kapubejáró és a parkoló használója gondoskodik azok védelméről,
illetve tisztántartásáról. A létesítmény nyitva tartása alatt a parkolók megközelítését a kapu nyitva
tartásával kell biztosítani.
Az ingatlan kapuval kerül lezárásra, melyet a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan nyitott állapotban kell
tartani.
Kerítés:
Alapozás, oszlopok elhelyezése
A tervezett táblás kerítésrendszer acél tartóoszlopai beton pontalapokba bebetonozva készülnek C25/30
minőségű beton pontalappal.
A tervezett kapu alatt és a beton lábazati elem alatt szintén beton alaptest készül C25/30 minőségű
betonból.
Borítás, huzalozás
A tervezett táblás kerítésrendszer felületkezelt 2,50 m széles és 1,80 m magas táblaelemekből készül az
előre elkészített
tartóoszlopokra.
Kapuk
Az építéssel érintett ingatlanokra történő bejutáshoz a keleti oldalon acél szerkezetű szabadonfutó kapu
kerül beépítésre 6,00x1,80-2,00 méteres befoglaló mérettel. A kapu az előre elhelyezett acél oszlopok
mentén kerül elhelyezésre. A kapuk zártszelvény keretből kerültek megtervezésre, acél huzalos belső
borítással.
Tartószerkezet:
A teherhordó talaj feltételezett talajfizikai paraméterei a tervezett alapozási síkon:
Javasolt alapozási sík: A.s. = -1,40 m de min. 10 cm-re a teherhordó talajban!
A tervezett bővítés alapozása 60 cm széles csömöszölt beton sávalap, felső harmadában vasalással ellátva.
A sávalapok tetején zsalukő lábazat készül.
Az épületbe érkező, illetve onnan kivezetett közművezetékek részére faláttörések készülnek.
Eltérő alapozási síkok esetén az alapok lépcsőzése szükséges. A lépcsőzés a vízszintessel max. 30˚-os
szöget zárhat be.
A földkiemelési munkák után (betonozás előtt) a műszaki ellenőrt értesíteni kell, hogy meghatározhassa a
szükséges módosításokat, az alapozási sík illetve síkok tényleges helyét.
A monolit vasbeton alapok betonozása előtt ellenőrizni kell az elkészített zsaluzatok alaprajzi és magassági
méreteit.
Az épület szigetelése az építész tervek figyelembe vételével kell legyenek kialakítva.
A felszíni vizeket a munkagödörtől távol kell tartani!
A földmunkák során a csapadék és felszíni vizek elvezetését gondosan kell kialakítani.
A beruházás hatósági engedélyhez kötött tevékenység. Az engedély a közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadásra kerül.
II.1.5) Részekre bontás
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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: „Jármi piac és kapcs.parkoló, és út ép"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4337 Jármi, Kossuth Lajos utca 74. (5/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jármi piac épület, valamint a piachoz kapcsolódó parkoló és belső út kialakítása:
TERÜLET ADATAI: TELEK TERÜLETE: 1938 m2
TERVEZETT ÉPÜLET NETTÓ ALAPTERÜLETE: 105,08 m2
BEÉPÍTÉSI MÓD: OLDALHATÁRON ÁLLÓ
ÖVEZETI BESOROLÁSA: LF (FALUSIAS LAKÓTERÜLET)
TERVEZETT ÉPÜLET BRUTTÓ ALAPTERÜLETE: 131,10 m2
BEÉPÍTÉSI SZÁZALÉK: 6,76 % < 30% MEGFELEL
MAX. BEÉPÍTETTSÉG: 30 %
MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG: 3,80 M MEGFELEL
MAX. ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG: 4,50 M
Ajánlatkérő az ingatlanon Piac épületének kialakítását kívánja megvalósítani a kapcsolódó kiszolgáló
létesítményekkel együtt.
A tervezett épületben 1 db hűtőkamra kerül kialakítására, 2 db üzlethelyiség és 1 db gombavizsgáló
helyiség, 1 db akadálymentesített WC és 1 db normál WC helyiség, valamint közlekedő és raktár
helyiségek. Az épület és annak belső terei akadálymentesítve kerültek megtervezésre. A külső
megközelítést rámpa biztosítja. Az új épületben akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra, mely
megfelel a vonatkozó előírásoknak.
Megújuló energia:
Az építés során megújuló energiaforrásra irányuló építés-szerelés is történik, így az épületen napkollektor
kerül elhelyezésre, mely a használati melegvíz előállítására szolgál és az épület energiafelhasználását
csökkenti.
Alaprajzi kialakítás
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A tervezett épület földszintes, tégla falazatú és hagyományos tetőszerkezetű. Az épület beton sávalappal
és zsalukő lábazattal készült, falazata hőszigetelő falazóblokk 30 cm-es falvastagsággal. Belső válaszfalak
10 cm-es falvastagsággal.
Az épület főfalain 25x25 cm és 25x30 cm-es keresztmetszetű koszorú épül, mely a tetőszerkezet fogadását
biztostja. A födém vb. födémmel lesz kialakítva. A tervezett tetőszerkezet hagyományos ácsolt szerkezetű,
melyre cserép héjazatot terveztünk.
A tervezett hűtőkamra belső falai és mennyezete hőszigetelt szendvicspanellel kerül kialakításra a funkció
ellátásához.
Alapozás
Az épület falai alatt beton sávalapok készülnek C25/30-XC2-24/F2 minőségű betonból.
Betonacél erősítéssel statikai terveknek megfelelően. A tervezett rámpa felmenő falai alatt szintén beton
sávalap készül.
Szigetelés
Az épület teljes egésze alatt 1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes lemezszigetelés készítendő.
A szigetelőlemez ragasztása előtt a szigetelendő felületet portalanítani - kellősíteni szükséges.
A külső határoló homlokzati falakra 15 cm vtg. EPS-80-as hőszigetelő rendszer, a lábazatra 10 cm vtg
XPS hőszigetelés, a födémre pedig 25 cm vastag szálas hőszigetelés kerül kiépítésre. A vizes helyiségek
oldalfalait és padozatát kent szigeteléssel kell ellátni. A padló 12 cm lépésálló hőszigeteléssel készül.
Lábazatok:
A tervezett épület lábazata 2 soros zsalukő lábazattal készül statikai tervek szerinti beton kiöntéssel és
betonacél erősítéssel.
Teherhordó falszerkezet, pillérek
A tervezett épület 30-as falazóblokkból készül, melynek tetején 25x30 cm keresztmetszetű koszorú készül
a statikai tervekben foglaltak szerint. A fedett terasz tartópillérei 30x30 cm-es pillérzsaluzó elemekből
készül, betonacél erősítéssel és beton kitöltéssel.
Égéstermék elvezető
A tervezett gépészeti térbe 1 db kombi gázkazán kerül beépítésre. A kombi gázkazán saját előregyártott
égéstermék elvezetővel készül.
Válaszfalak
A tervezett új válaszfalak 10 cm vtg. kerámia falazóblokkból készül futósoros kivitelben, 2 soronként
lágyhuzal beépítésével. A válaszfalakba tervezett nyílások felett A jelű nyílásáthidalókat kell elhelyezni.
A felfekvéseket gondosan ki kell képezni az áthidaló csak ezt követően helyezhető el. A felfekvéseket a
gyártó előírási szerint kel kialakítani.
Födémszerkezet
A tervezett épület 20 cm vtg. monolit vasbeton födémmel készül statikai terveknek megfelelő
betonminőséggel és betonacél beépítésével.
Tetőszerkezet
A tervezett épület hagyományos ácsolt szerkezetű tetőszerkezet készül, külső vízelvezetéssel.
A tervezett tetőszerkezet 15*15 cm-es talpszelemenekre és székállásra támaszkodik, a szarufák 10*15 cm
keresztmetszettel készülnek. A tervezett taréjszelemen 15x15 cm-es, melyet fogópárral kell rögzíteni. A
fogópár 2*5*15 cm-es méretű fa pallók.
A napkollektor telepítésénél a legfontosabb szempont a megfelelő tájolás. A napkollektor akkor tudja a
legtöbb meleg vizet megtermelni, ha a tájolása déli, dőlésszöge pedig 30-45°. Ez háztetőn gyakran nem
teljesíthető teljes mértékben, de törekedni kell a legjobb elhelyezésre. Tetőre történő telepítés során
elsőként a tetőkampók rögzítése történik a szarufákhoz. A megfelelő rögzítésre pontos utasítások vannak,
így biztosítható a teljes vízzárás. Ezekhez
csavarozzák a tartósínt, amire ráfektetik a kollektort. A tartósíneket ellenőrizni kell, hogy egy síkban
helyezkedjenek el. A kollektor felhelyezése után csatlakoztatni kell a csővezetéket.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
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egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Folytatás a II.1.4. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF. III.1.3.M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF. III.1.3.M2.b. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
3 4. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.
0 hónap - max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. 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: VP6-7.2.1.1-20 - projekt azonosítószám: 3257521849
II.2.9) További információ:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozói Szerződés
aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének,
és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 40.000.000,-Ft/év és legalább 20.000.000,- Ft/
káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra, és a kivitelezés teljes időtartama alatt fenn
kell állnia.
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
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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:
06366 / 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: „Jármi piac és kapcs.parkoló, és út ép"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a
szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2)
bekezdés a) pont].;
A beérkezett ajánlatok értékelését és bírálatát követően megállapításra került, hogy az adott eljárásban a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Z-Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő árajánlata
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, melyet Ajánlatkérő nem tud finanszírozni, azaz
a szerződés teljesítésére képtelenné vált, így a bírálóbizottság javaslata alapján döntéshozó dönt az eljárás
eredménytelenné nyilvánításáról a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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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:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Z-konstrukt kft
Nemzeti azonosítószám: 26171599215
Postai cím: Ipari Út 31
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26171599215
Hivatalos név: Fortess-Bau Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23020542209
Postai cím: Virágos Utca 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23020542209
Hivatalos név: Demeter Aranyecset Építőipari KFT
Nemzeti azonosítószám: 14403884215
Postai cím: Dózsa György 71
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403884215
Hivatalos név: SZOVIKER Szolgáltató, Vegyesipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11964665215
Postai cím: Jármi Út 20
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11964665215
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (12734/2022)
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: 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): https://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) 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:
Széchenyi István Közösségi Ház
Hivatkozási szám: EKR000146562021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

755

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés közösségi ház kivitelezési munkáira a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420 azonosító
számú „Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása” című projekt keretében”
Nyertes ajánlattevő feladata a 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6., Hrsz: 3708/9 alatt található közösségi
ház átalakítása és felújítása
Építési beruházás jellege: Meglévő kétszintes épület átalakítása és felújítása
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
- Összes nettó hasznos alapterület: 576,65 m2
- Bruttó beépített alapterület: 334,72 m2
- Telekterület: 608 m2
Építési körülmények:
- Az épület földszintjének egy része jelenleg használaton kívül van, egy részében egy kereskedelmi egység
található, aki előzetesen tájékoztatva lett, hogy ki kell költöznie a felújítás idejére, ezért ezt a részt a
vállalkozó zavartalanul használhatja.
- Az emeleti részen Katona József Könyvtár – Széchenyivárosi Fiókkönyvtára üzemel. A teljes felújítás
idejére a könyvtárt bezárni nem lehet. A lezárás időtartamáról, a munkaterületek szakaszolásáról a nyertes
ajánlattevőnek egyeztetnie kell a könyvtár vezetőjével.
Építési beruházás ismertetése
Az épület a város „Széchenyiváros” városrészében található, jellemzően paneles, és blokkos többlakásos
lakóépületek – lakótelep – szívében, a Széchenyi stny. 6. sz. alatt. Építési feladat a meglévő kétszintes
épület átalakítása, felújítása és korszerűsítése. Ezen munkálatok keretén belül ki kell alakítani egy 80 fő
befogadására alkalmas közösségi teret, 2 db min. 20 fő befogadására alkalmas közösségi teret, iroda
helyiségeket, akadálymentes vizesblokkot, ruhatárat, babakocsi tárolót. Ezeken kívül a meglévő könyvtár
akadálymentesítése céljából egy lift is elhelyezésre kerül az épületben. Továbbá megtörténik a közösségi
ház külső határoló szerkezeteinek energetikai korszerűsítése is.
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Ajánlatkérő az épületet a mai igényeknek és követelményeknek megfelelően, korszerű anyagok és
rendszerek használatával, környezetvédelmi irányelveket szem előtt tartva kívánja megépíttetni.
Fontosabb munkanemek, mennyiségek:
- Síkalapozás: 18 m3
- Betonacél szerelése, beépítése: 1,6 t
- Teherhordó és kitöltő falazat készítés (égetett agyag-kerámia termékekből): 23,41 m2
- Gipszkarton válaszfalak építése: 384 m2
- Álmennyezet építése: 700 m2
- Hidegburkolás: 660 m2
- Melegburkolás: 612 m2
- Külső nyílászáró csere: 68 db
- Lapostető szigetelése: 426 m2
- Homlokzati hőszigetelés: 737 m2
- Zöldfal elhelyezése homlokzaton: 31 m2
- Lift beépítése: 1 db
- Lapradiátorok elhelyezése: 46 db
- Inverteres, hőszivattyús, multisplit klímaberendezés elhelyezése (kültéri egység): 5 db
- Fűtési rendszer korszerűsítése
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció és
mellékletét képező, építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció, tételes árazatlan költségvetés
határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 269982176 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Széchenyi István Közösségi Ház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6., Hrsz: 3708/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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„Vállalkozási szerződés közösségi ház kivitelezési munkáira a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420 azonosító
számú „Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása” című projekt keretében”
Nyertes ajánlattevő feladata a 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6., Hrsz: 3708/9 alatt található közösségi
ház átalakítása és felújítása
Építési beruházás jellege: Meglévő kétszintes épület átalakítása és felújítása
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
- Összes nettó hasznos alapterület: 576,65 m2
- Bruttó beépített alapterület: 334,72 m2
- Telekterület: 608 m2
Építési körülmények:
- Az épület földszintjének egy része jelenleg használaton kívül van, egy részében egy kereskedelmi egység
található, aki előzetesen tájékoztatva lett, hogy ki kell költöznie a felújítás idejére, ezért ezt a részt a
vállalkozó zavartalanul használhatja.
- Az emeleti részen Katona József Könyvtár – Széchenyivárosi Fiókkönyvtára üzemel. A teljes felújítás
idejére a könyvtárt bezárni nem lehet. A lezárás időtartamáról, a munkaterületek szakaszolásáról a nyertes
ajánlattevőnek egyeztetnie kell a könyvtár vezetőjével.
Építési beruházás ismertetése
Az épület a város „Széchenyiváros” városrészében található, jellemzően paneles, és blokkos többlakásos
lakóépületek – lakótelep – szívében, a Széchenyi stny. 6. sz. alatt.
Építési feladat a meglévő kétszintes épület átalakítása, felújítása és korszerűsítése. Ezen munkálatok
keretén belül ki kell alakítani egy 80 fő befogadására alkalmas közösségi teret, 2 db min. 20 fő
befogadására alkalmas közösségi teret, iroda helyiségeket, akadálymentes vizesblokkot, ruhatárat,
babakocsi tárolót. Ezeken kívül a meglévő könyvtár akadálymentesítése céljából egy lift is elhelyezésre
kerül az épületben. Továbbá megtörténik a közösségi ház külső határoló szerkezeteinek energetikai
korszerűsítése is.
Ajánlatkérő az épületet a mai igényeknek és követelményeknek megfelelően, korszerű anyagok és
rendszerek használatával, környezetvédelmi irányelveket szem előtt tartva kívánja megépíttetni.
Fontosabb munkanemek, mennyiségek:
- Síkalapozás: 18 m3
- Betonacél szerelése, beépítése: 1,6 t
- Teherhordó és kitöltő falazat készítés (égetett agyag-kerámia termékekből): 23,41 m2
- Gipszkarton válaszfalak építése: 384 m2
- Álmennyezet építése: 700 m2
- Hidegburkolás: 660 m2
- Melegburkolás: 612 m2
- Külső nyílászáró csere: 68 db
- Lapostető szigetelése: 426 m2
- Homlokzati hőszigetelés: 737 m2
- Zöldfal elhelyezése homlokzaton: 31 m2
- Lift beépítése: 1 db
- Lapradiátorok elhelyezése: 46 db
- Inverteres, hőszivattyús, multisplit klímaberendezés elhelyezése (kültéri egység): 5 db
- Fűtési rendszer korszerűsítése
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció és
mellékletét képező, építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció, tételes árazatlan költségvetés
határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
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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 2. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/2. a)
pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max.
36) 10
2 3. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/2. b) pontjában előírt szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36) 10
3 4. részszempont: a 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (többletvállalás, hónap, min. 0 – max.
24) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: 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-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18712 / 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: Széchenyi István Közösségi Ház
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: 2022/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: baugeneral@baugeneral.hu
Telefon: +36 30678656
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 184248949
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 269982176
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: Eljárást megindító felhívás
M/2. b), és M/2. c) pontjai.
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: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 10660612203
Postai cím: Dózsa György Út 219
Város: Lajosmizse
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NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612203
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: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11575588203
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét-Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588203
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
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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2022/06/16 (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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Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság (13242/2022)
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: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720560251
Postai cím: Komáromi U. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Zsuzsanna
Telefon: +36 34517777
E-mail: magyarzs@komarom.police.hu
Fax: +36 34517778
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)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000382562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

764

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
FF01-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatás ellátása a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság székhelye és 2
telephelye tekintetében, megjelölve a takarítandó alapterületet:
- K-E MRFK székhelye 2800 Tatabánya, Komáromi út 2. - 4.098,868 m2
- K-E MRFK telephelye (MEKTA) 2800 Tatabánya, Szanatóriumi u. 2. - 934,332 m2
- K-E MRFK telephelye (Autópálya Alosztály) 2948 Kisigmánd, Autópálya Mérnökség - 219 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15288000 (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: K-E MRFK takarítási szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90910000-9

Kiegészítő szójegyzék

90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Komáromi út 2., 2800 Tatabánya, Szanatóriumi út 2.,
2948 Kisigmánd, Autópálya Mérnökség
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítandó terület nagysága összesen: 5252,2 m2. A takarítandó feladatok részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő teljesítés helyszíni irányításáért
és minőség-ellenőrzéséért felelős személy vonatkozó alkalmassági minimum követelmény feletti
többlettapasztalata (0-36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj/hó (HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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
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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:
06804 / 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: K-E MRFK takarítási szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 14
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12287653243
Postai cím: Hársfa Sétány 19.V/31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: grecosz@chello.hu
Telefon: +36 209424564
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56421235
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12287653243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23662052
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15288000
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)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12735792209
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 22. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12735792209
Hivatalos név: PENDULUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12750300243
Postai cím: Bokréta Utca 27. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12750300243
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23490103218
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
Hivatalos név: Norogáz Építési És Épületgépészeti Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25885079211
Postai cím: Blaha Lujza Utca 50. 1/3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25885079211
Hivatalos név: DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23912940217
Postai cím: Obsitos Utca 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország

768

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23912940217
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13939683242
Postai cím: Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242
Hivatalos név: Protecteur Őrző-védő Korlátolt FelelősségűTársaság
Nemzeti azonosítószám: 14526820242
Postai cím: XV. Utca 25. 1/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14526820242
Hivatalos név: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25868153241
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868153241
Hivatalos név: Ki- Takarít Kft
Nemzeti azonosítószám: 12902875215
Postai cím: Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12902875215
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13646231209
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209
Hivatalos név: Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12287653243
Postai cím: Hársfa Sétány 19.V/31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12287653243
Hivatalos név: Edand Group Kft
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Nemzeti azonosítószám: 26660288213
Postai cím: Petőfi Utca 16
Város: Tésa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26660288213
Hivatalos név: Focus Facility Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23914210241
Postai cím: Íves Út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23914210241
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:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Államkincstár (13524/2022)
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: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: 15329970241
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskás Dóra Hildegard
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.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
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
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:
Adapto rendszerben IBIR karbantartáshoz támogatás
Hivatkozási szám: EKR000094252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48700000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés célja az ISO 27001 szabvány szerinti IBIR karbantartásához szakértői támogatás biztosítása
oly módon, hogy az elvégzett feladatok támogassák a Kincstár szakembereinek és vezetőinek abbéli
törekvését, hogy a szervezet a kifizető ügynökségi folyamatok tekintetében az elkövetkező 3 éves
időszakban át tudjon állni a folyamat- és kockázatalapú működésre minden az IBIR és más, jogszabályilag
előírt compliance tevékenységek működtetésében résztvevő kincstári szakterület által ismert és
alkalmazott azonos módszertannal, az adott szakterületi feladat megoldásával és begyakoroltatásával.
A feladat végrehajtása során a Kincstár előírja a már korábban is használt Integrált Igazgatási és
Kockázatkezelési módszertan használatát, szakmai, tudásmenedzsment és projektirányítási támogatás
nyújtását tanácsadók részvételével
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14990000 (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: ADAPTO rendszerben IBIR karbantartásához szakértői
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest Hold utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár kifizető ügynökségi folyamatait kezelő ADAPTO rendszerben az alább részletezett
feladatok elvégzése.
Az informatikai biztonsági területen az IBIR folyamatainak felülvizsgálata és kialakítása:
Interjú template kidolgozása megrendelővel közösen, tudásátadás (on site on job workshop);
folyamatgazdákkal személyes folyamatinterjúk során a folyamatok tevékenységekre bontása, erőforrásaik
(szerepkörök, logikai rétegek, adatkörök) meghatározása ADAPTO módszertannal az ADAPTO rendszerben
maximum 12 folyamattal számolva.
Közreműködés az ISO 27001 auditra felkészülésben
A meglévő ADAPTO rendszerben lévő kifizető ügynökségi folyamatokhoz kapcsolódó adatok
felülvizsgálata:
Maximum 200 db folyamat és a hozzájuk rendelt erőforrások (szerepkörök, alkalmazások, hálózatok,
adathordozók) (Template + Interjú);
az adatkörök bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás szerinti információkritériumok értékelése és az
ebből származtatott biztonsági osztályok (Template+ Interjú);
a meglévő, korábbi IBIR felkészítő projekt keretében azonosított folyamatok kockázatelemzésének
felülvizsgálata, ennek keretében
a meglévő sérülékenységek felülvizsgálata és esetleges új sérülékenységek feltárása (Template + Interjú),
fenyegetések sérülékenységhez rendelése (Template + Interjú),
potenciális kockázatok összeállítása, beértékelése, a meglévő kockázatok felülvizsgálata (Interjú),
Kockázatelemzés-felülvizsgálati jelentés,
a Kincstár által meghatározott kockázati határértéket elérő kockázatokra kockázatkezelési tervek készítése
(Template + Interjú),
alkalmazhatósági nyilatkozatok menüpont adattokkal történő feltöltése a már előállt ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján.
Alfolyamatok felmérése
a már elkészült felmérések alapján az ADAPTO-ban létrehozott folyamatokhoz tartozó alfolyamatok
folyamatszintre történő emelése és rögzítése az ADAPTO rendszerbe;
ADAPTO Kompetencia Központ kiépítésének támogatása.
Az ISO 27001 szabványhoz a jogszabályilag előírt compliance típusú IBIR folyamatok tekintetében az Audit
és a GDPR funkcionalitás felhasználása és az azzal kapcsolatos elvárások
A Kincstár kifizető ügynökségi folyamataiban kezelt személyes adatvagyon felmérésének, az eredmények
ADAPTO rendszerbe történő rögzítésének szakmai támogatása.
A fent említettek alapján a személyes adatot kezelő kifizető ügynökségi rendszerekre GDPR releváns
sérülékenységek vizsgálatának és kockázatelemzésének támogatása.
A felmért kifizető ügynökségi GDPR vonatkozású adatkörök kapcsán az adatkezelői és adatfeldolgozói
nyilvántartás létrehozásának koncepcionális támogatása.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20.3.-16-2016-00001
II.2.9) További információ:
Megrendelő a szerződés ellenértékének forrását a(z) VP-20.3.-16-2016-00001 azonosítószámú „Az EMVA
kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló
Technikai Segítségnyújtás Projekt” elnevezésű projekt forrásból biztosítja
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:
09562 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ADAPTO rendszerben IBIR karbantartásához szakértői
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: 2022/06/23 (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: ADAPTO Solutions Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22909581241
Postai cím: Báthory Utca 20. 3.em.4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: beres.agnes@adapto.hu
Telefon: +36 302212695
Internetcím(ek): (URL) https://www.adapto.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22909581241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14990000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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: ADAPTO Solutions Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22909581241
Postai cím: Báthory Utca 20. 3.em.4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22909581241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (13028/2022)
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: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18458635206
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Morison Márk
Telefon: +36 306514561
E-mail: morisonm@brunusconsortium.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.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: Gazdálkodó szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Városüzemeltetés
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Villamos energia 2022
Hivatkozási szám: EKR000371072022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

779

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése 309.332 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. §
(1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az
engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában
ellenőrzi. Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás
kiszámlázásának esetleges költségeit is. Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a
2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket,
valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból
és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli
Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének
és szabályozásának költségét.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37289973 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Villamos energia 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Makó Város közigazgatási területén a mellékelt műszaki táblázat
szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése 309.332 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. §
(1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az
engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában
ellenőrzi. Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás
kiszámlázásának esetleges költségeit is. Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a
2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket,
valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból
és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli
Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének
és szabályozásának költségét.
(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: Ft/KWh / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal eltérhet,
mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti
körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett
mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.7) 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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Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontja tekintetében rögzíti, hogy a kezdés dátuma a hirdetmény technikai
feladhatóságát szolgálja és a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel módosulhat, amely esetben a
kezdés dátuma a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05728 / 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: Villamos energia 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)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/17 (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: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Internetcím(ek): (URL) www.mvmenergiakereskedo.hu
Fax: +36 14656465
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26713111244
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: 37289973
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A számlázás körébe
tartozó egyes tevékenységek.
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)
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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: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26713111244
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
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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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Markaz Községi Önkormányzat (13518/2022)
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: Markaz Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729071210
Postai cím: Mikes Kelemen Út 5-7
Város: Markaz
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3262
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 37563433
E-mail: jegyzo@markaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Polgármesteri hivatal villamos rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000845252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

786

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
Ajánlatkérő a meglévő Polgármesteri Hivatal 3 szintes épületét, a meglévő villamos hálózat átalakításával,
bővítésével szeretné korszerűsíteni. Az építtetői igények, az építési előírások, az építészeti, műszaki
lehetőségek, valamint a helyszíni szemle, a rendelkezésünkre bocsátott építész dokumentáció
figyelembevételével.
A padlástérben valamint a hőközpontban falon kívüli szerelést alkalmazunk, keményfalu védőcsőben. A
vezetékezés tömör, réz erű kettős szigetelésű kábelekkel történik. Minimális kábel keresztmetszet 1,5mm2
10A-es, valamint 2,5mm2 16A-es leágazásoknál. Elosztóberendezés, vezérlőszekrény betápláló kábele
minimum 10mm2 keresztmetszetű kell legyen. A feszültségesés megengedett értékei a következők: - 3
% az alelosztók és a motorikus fogyasztók között; - 1 % az alelosztók és a világítási fogyasztók között. Az
összes áramkört el kell látni - túlterhelés-védelemmel - rövidzárlat elleni védelemmel - érintésvédelemmel
Az összes áramvezetőt keresztmetszetének függvényében védeni kell. A védelmi berendezésnek a védett
szakaszon bekövetkező zárlati áram értékével megegyező vagy annál nagyobb megszakító-képességgel
kell rendelkeznie.
A vizes helyiségekben, szabadtéren és a műhely épületben IP 55, míg az egyéb terekben IP 20 védettségű
lámpatesteket kell felszerelni, a funkcióhoz igazodó kivitelben.
Az érintésvédelem módja: nullázás (TN-C-S).
Az érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de
meghibásodás esetén feszültség alá kerülő fém részt és berendezési tárgyat.
A nullázás a főelosztóban történik.
A részletes mennyiségeket, leírást, anyagmegnevezéseket a Dokumentáció III. kötete (műszaki leírás)
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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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: Polgármesteri hivatal villamos rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3262 Markaz, Mikes Kelemen utca 5-7. hrsz.: 726/3 belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
Ajánlatkérő a meglévő Polgármesteri Hivatal 3 szintes épületét, a meglévő villamos hálózat átalakításával,
bővítésével szeretné korszerűsíteni. Az építtetői igények, az építési előírások, az építészeti, műszaki
lehetőségek, valamint a helyszíni szemle, a rendelkezésünkre bocsátott építész dokumentáció
figyelembevételével.
A padlástérben valamint a hőközpontban falon kívüli szerelést alkalmazunk, keményfalu védőcsőben. A
vezetékezés tömör, réz erű kettős szigetelésű kábelekkel történik. Minimális kábel keresztmetszet 1,5mm2
10A-es, valamint 2,5mm2 16A-es leágazásoknál. Elosztóberendezés, vezérlőszekrény betápláló kábele
minimum 10mm2 keresztmetszetű kell legyen. A feszültségesés megengedett értékei a következők: - 3
% az alelosztók és a motorikus fogyasztók között; - 1 % az alelosztók és a világítási fogyasztók között. Az
összes áramkört el kell látni - túlterhelés-védelemmel - rövidzárlat elleni védelemmel - érintésvédelemmel
Az összes áramvezetőt keresztmetszetének függvényében védeni kell. A védelmi berendezésnek a védett
szakaszon bekövetkező zárlati áram értékével megegyező vagy annál nagyobb megszakító-képességgel
kell rendelkeznie.
A vizes helyiségekben, szabadtéren és a műhely épületben IP 55, míg az egyéb terekben IP 20 védettségű
lámpatesteket kell felszerelni, a funkcióhoz igazodó kivitelben.
Az érintésvédelem módja: nullázás (TN-C-S).
Az érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de
meghibásodás esetén feszültség alá kerülő fém részt és berendezési tárgyat.
A nullázás a főelosztóban történik.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
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dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység nem építési engedélyköteles tevékenység.
(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 teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata
építményvillamossági munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20
2 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama
(hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés.
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
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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: Polgármesteri hivatal villamos rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Habi-Vill kereskedelmi és szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 25483897210
Postai cím: Gábor Áron Utca 45
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25483897210
Hivatalos név: Stefi Vill Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: 27053829210
Postai cím: Pillangó Út 59
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27053829210
Hivatalos név: Királyvill Elektromos Szerelő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12478611210
Postai cím: Róbert Károly Út 23-4
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12478611210
Hivatalos név: SZALU ENERGY Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11165110210
Postai cím: Karácsondi út 36
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11165110210
Hivatalos név: Phirox Kft
Nemzeti azonosítószám: 13507947242
Postai cím: Temető Út 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13507947242
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:
2022/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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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Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (13492/2022)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: kozbeszerzes kozbeszerzes
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.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: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
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:
Műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000641322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

794

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32582000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az MTVA részére különféle adathordozók beszerzése 2 részajánlattételi lehetőséggel. Jelen közbeszerzési
eljárásban az adathordozók beszerzésére vonatkozó keretösszegek a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap egy éves várható igényét figyelembe véve kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő által
az elmúlt egy év adathordozóinak jellemző felhasználásait az Ármeghatározó táblázatokban szereplő
- és várhatóan a megkötendő keretszerződések alapján megrendelendő - mennyiségek tükrözik, de az
Ajánlatkérő nem feltétlenül az ott megjelölt mennyiségek megrendelését vállalja, hanem az egyes részek
tekintetében megjelölt maximális keretösszeg szerint kíván Eseti megrendeléseket küldeni a nyertes
ajánlattevők felé az ajánlatban benyújtandó árrészletezőben megadott egységdíjak alapján.
Az adathordozók Ajánlatkérő raktárába történő szállítása valamennyi rész tekintetében nyertes ajánlattevő
feladata.
A lehívások eseti jelleggel, a felmerült igények szerint kerülnek megküldésre.
1. Rész: LTO5, LTO8 adatkazetta és LTO tisztító kazetta szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt
maximum nettó 66.475,-EUR értékben, melynek 70 %-a tekintetében vállal lehívási
kötelezettséget az Ajánlatkérő.
2. Rész: Különféle memóriakártyák, SSD/HDD meghajtók, CD, DVD és XDCAM lemezek szállítása a
keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 15.000.000,- Ft értékben, melynek 70 %-a
tekintetében vállal lehívási kötelezettséget az Ajánlatkérő.
További információk az AF II.2.4. pontjaiban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40594869 (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: Különféle LTO adatkazetták és LTO tisztítókazetták
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. - műszaki raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
LTO5, LTO8 adatkazetta és LTO tisztító kazetta szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum
nettó 66.475,-EUR értékben, melynek 70 %-a tekintetében vállal lehívási kötelezettséget az Ajánlatkérő.
Az LTO adatkazettáknak maximálisan kompatibilisnek kell lennie az MTVA meglévő IBT TS4500
szalagkönyvtárának 3588-F6C és 3588-F8C típusú meghajtóival.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával megkötött keretszerződés alapján szállítandó, a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap által referencia szintnek tekintett adatkazetta és tisztítókazetta típus az
alábbi (a megjelölt mennyiség a tervezett éves (12 hónapos) megrendelések nagyságrendi mennyisége,
figyelemmel a fentiekben és az AF II.1.4. pontban leírtakra is):
Referencia típus és mennyiség meghatározása:
Gyártmány Típus Megnevezés Mennyiség
IBM LTO U5 Labeled (46X1290) LTO5, vonalkódos 300 db
IBM LTO U8 Labelled (01PL041) LTO8, vonalkódos 850 db
IBM LTO UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE Labelled (35L2086) LTO tisztító, vonalkódos 20 db
A megrendelésekkel lehívható adathordozók keretösszege a szerződéskötéstől számított 12 hónapra
összesen nettó 66.475,-EUR, melynek 70 %-a tekintetében vállal lehívási kötelezettséget az Ajánlatkérő.
Az adásvételi keretszerződés időtartama 12 (tizenkettő) hónap a szerződés megkötésétől számítva, de
legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés időtartama AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával legfeljebb kettő alkalommal,
alkalmanként legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a teljes keretösszeg még
nem került felhasználásra.
A jelen szerződés alapján teljesített szállításokat az eseti megrendelésekben foglalt határidőkkel kell
Eladónak teljesítenie. A lehívásokat AK a keretszerződés elválaszthatatlan részét képező, 2. számú
mellékletként csatolt Eseti megrendelő útján kezdeményezi.
Ajánlatkérő az egyes lehívások esetén maximum 45 napos szállítási határidővel kéri a lehívott
adathordozók szállítását teljesíteni. Ajánlatkérő elfogadja az ennél rövidebb határidejű teljesítést is.
A termékek szállítását az MTVA Műszaki és Gazdasági raktárába (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)
szükséges teljesíteni. A szállítás költsége Ajánlattevőt terheli.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet,
hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 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,
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típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad
azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az
ajánlattevőnek igazolnia kell.
Amennyiben Ajánlattevő nem a referencia típusként megjelölt gyártmányú terméket (hanem azzal
egyenértékű terméket) ajánl meg, úgy a megajánlott termék egyenértékűsége igazolására az ajánlat
részeként csatolni kell a termék műszaki paramétereit tartalmazó leírást, ilyennek tekintve különösen a
gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy adatlapot vagy független szakmai szervezettől származó
minősítést.
Az egyenértékűséget Ajánlatkérő a referencia szintként megadott termékek az árazandó táblázatban
megadott műszaki paraméterek alapján vizsgálja.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
(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: Összesített ajánlati ár (nettó EUR) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Memóriakártyák, SSD/HDD meghajtók, CD/DVD/XDCAM
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. - műszaki raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Különféle memóriakártyák, SSD/HDD meghajtók, CD, DVD és XDCAM lemezek szállítása a keretszerződés
teljes időszaka alatt maximum nettó 15.000.000,- Ft értékben, melynek 70 %-a tekintetében vállal lehívási
kötelezettséget az Ajánlatkérő.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával megkötött keretszerződés alapján szállítandó, a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap által referencia szintnek tekintett adathotdozó típus az alábbi (a megjelölt
mennyiség a tervezett éves (12 hónapos) megrendelések nagyságrendi mennyisége, figyelemmel a
fentiekben és AFII.1.4. pontban leírtakra is):
Referencia típus és mennyiség meghatározása - Memóriakártyák és SSD/HDD meghajtók:
Típus jellemzők Referencia szint menny.
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SxS memóriakártyák:
32 GB-os SXS kártya (2 db/pack) SONY 2SBS-32G1C/2 25 pack
64 GB-os SXS kártya (2 db/pack) SONY 2SBS-64G1C/2 40 pack
128 GB-os SXS kártya SONY SBS-128G1C/2 10 pack
64 GB-os SXS Pro Plus kártya SONY SBP-64E 5 db
micro SD memóriakártyák
256 GB microSDXC UHS-I Sandisc SDSQXCZ-256G-GN6MA 20 db
128 GB microSDXC UHS-I Sandisc SDSQXCY-128G-GN6MA 30 db
64 GB microSDXC UHS-I Sandisc SDSQXA2-064G-GN6MA 40 db
16 GB microSDXC UHS-I Sandisc SDSQUAR-016G-GN6MA 60 db
SD memóriakártyák
128 GB-os SDXC UHS-II kártya, írási sebesség: min.299 MB/s SONY SF-G128T 10 db
64 GB-os SDXC UHS-II kártya, írási sebesség: min. 299 MB/s SONY SF-G64T 30 db
32 GB-os SDHC UHS-II kártya, írási sebesség: min. 260 MB/s Sandisc SDSDXPK-032G-ANCIN 20 db
16 GB-os SDHC Class 10, U3 kártya, írási sebesség: min. 40 MB/s Sandisc 139747 20 db
XQD memóriakártyák
64 GB-os XQD kártya, írási sebesség: min. 400 MB/s SONY QDG64F 10 db
120 GB-os XQD kártya, írási sebesség: min. 400 MB/s SONY QDG120F 20 db
240 GB-os XQD kártya, írási sebesség: min. 400 MB/s SONY QDG240F 10 db
CF memóriakártyák
80 GB-os CFexpress Type A kártya, írási sebesség: min. 700 MB/s SONY CEAG80T 12 db
160 GB-os CFexpress Type A kártya, írási sebesség: min. 700 MB/s SONY CEAG160T 12 db
128 GB-os CFexpress Type B kártya, írási sebesség: min. 1480 MB/s SONY CEB-G128 12 db
128 GB-os CF kártya, írási sebesség: min. 160 MB/s Sandisc SDCFXPS-128G-A46 10 db
SSD/HDD merevlemezek
1TB State Drive (SSD) meghajtó, 2,5", SATA III, min. 3 év garancia Samsung MZ-77E1T0B/EU 15 db
500GB State Drive (SSD) meghajtó, 2,5", SATA III, min. 3 év garancia Samsung MZ-77E500B/EU 260 db
4 TB HDD, SATA III, 3,5” WD WD40EFZX 5 db
500 GB SSD, M.2, Samsung MZ-V8V500BW 30 db
Hordozható külső merevlemezek
1TB hordozható, külső SSD, USB3.2 Gen2 Type-C, Víz- por- és (IP55) Ütésálló Sandisc SDSSDE61-1T00-G25
15 db
4TB hordozható külső HDD, USB3.2, 3,5” WD WDBU6Y0040BBK-WESN 30 db
2TB hordozható külső HDD, USB3.2, 3,5” Seagate STJL2000400 30 db
Referencia típus és mennyiség meghatározása - CD, DVD és XDCAM lemezek:
CD lemezek
1. CD-R, 700MB, írási seb: 52x, 50 db-os tárolóban + papírtok MAXELL ML-DC-CDR80-50 1000 db
2. CD-R,700MB gold professional, thermal printable, 100 db-os csomagban + normál tok MAM-A 43016
400 db
DVD lemezek
3. DVD-R, 4,7GB inkjet printable, 50 db-os tárolóban + normal CD tok MAXELL 275701 1500 db
4. DVD-R, 4,7GB 50 db-os tárolóban + papírtok MAXELL 275610.40.IN 1000 db
XDCAM lemezek
5. 50 GB Professional Disc Dual Layer XDCAM SONY PFD50DLAX 50 db
AK az 1. sorban szereplő CD-k tekintetében az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy 1000 db alatt 20 db
50-db-os CD lemez tárolót ért.
AK a 2. sorban szereplő CD-k tekintetében az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy 400 db alatt 4 db 100db-os CD lemez csomagot ért.
AK a 3. sorban szereplő DVD-k tekintetében az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy 1500 db alatt 30 db
50-db-os DVD lemez tárolót ért.
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AK a 4. sorában szereplő DVD-k tekintetében az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy 1000 db alatt 20 db
50-db-os DVD lemez tárolót ért.
A CD-k ára szerzői jogdíj átalányt nem tartalmazhat (a jogdíj megfizetése alóli felmentést a Szerzői
Jogvédő Hivatal adja kérelem alapján, ebben az esetben Eladónak és Vevőnek is be kell jelentkeznie az
egyedi engedély miatt).
A professional CD lemezeket az MTVA hosszú távú adattárolásra kívánja használni, ezért az ajánlatkérő az
egyenértékűség tekintetében az alábbi műszaki paramétereknek való megfelelést ugyancsak vizsgálja:
Hordozóanyag: phthalocyanine
Reflexiós réteg: gold
Reflexióképesség: min 70%
Alacsony rögzítési sebességre optimalizált
Rögzítési sebesség: 1x-12x
Tárolhatóság: 100 (egyszáz) év garantálása
Nagyon alacsony BLER érték (cps<50)
A professional CD lemezek esetében a gyártótól/gyártó által erre feljogosítottól szervezettől származó
nyilatkozat csatolását kérjük az ajánlatban a tárolhatósági idő hosszára vonatkozó garanciára nézve, mely
minimum 100 év kell legyen.
A megrendelésekkel lehívható adathordozók keretösszege a szerződéskötéstől számított 12 hónapra
összesen nettó 15.000.000,- Ft, melynek 70 %-a tekintetében vállal lehívási kötelezettséget az Ajánlatkérő.
FOLYTATÁS A II.2.13. PONTBAN
(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: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.4. PONT FOLYTATÁSA:
Az adásvételi keretszerződés időtartama 12 (tizenkettő) hónap a szerződés megkötésétől számítva, de
legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés időtartama AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával legfeljebb kettő alkalommal,
alkalmanként legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a teljes keretösszeg még
nem került felhasználásra.
A jelen szerződés alapján teljesített szállításokat az eseti megrendelésekben foglalt határidőkkel kell
Eladónak teljesítenie. A lehívásokat AK a keretszerződés elválaszthatatlan részét képező, 2. számú
mellékletként csatolt Eseti megrendelő útján kezdeményezi.
Ajánlatkérő az egyes lehívások esetén maximum 45 napos szállítási határidővel kéri a lehívott
adathordozók szállítását teljesíteni. Ajánlatkérő elfogadja az ennél rövidebb határidejű teljesítést is.
A termékek szállítását az MTVA Műszaki és Gazdasági raktárába (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)
szükséges teljesíteni. A szállítás költsége Ajánlattevőt terheli.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet,
hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 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 vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad
azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az
ajánlattevőnek igazolnia kell.
Amennyiben Ajánlattevő nem a referencia típusként megjelölt gyártmányú terméket (hanem azzal
egyenértékű terméket) ajánl meg, úgy a megajánlott termék egyenértékűsége igazolására az ajánlat
részeként csatolni kell a termék műszaki paramétereit tartalmazó leírást, ilyennek tekintve különösen a
gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy adatlapot vagy független szakmai szervezettől származó
minősítést.
Az egyenértékűséget Ajánlatkérő a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterek tekintetében
vizsgálja.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
09226 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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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: Különféle LTO adatkazetták és LTO tisztítókazetták
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: 2022/06/25 (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: MACOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12319013241
Postai cím: Bécsi Út 100
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: magyar@macomp.hu
Telefon: +36 209346031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319013241
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: 25594869
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)
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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 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: MACOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12319013241
Postai cím: Bécsi Út 100
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319013241
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 24909707206
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Memóriakártyák, SSD/HDD meghajtók, CD/DVD/XDCAM
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: 2022/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10235708243
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: tender@rexfilm.hu
Telefon: +36 309523160
Internetcím(ek): (URL) www.rexfilm.hu
Fax: +36 13827166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
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)
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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 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: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10235708243
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
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
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az 1. Rész szerinti szerződés keretösszege nettó 66.475,-EUR, míg a 2. Rész szerinti szerződés keretösszege
nettó 15.000.000,-HUF. Az 1. Rész szerinti szerződés V.2.4. pontban nettó HUF-ban szereplő összértéke,
valamint a két Rész szerinti szerződések II.2.6. pontban nettó HUF-ban szereplő együttes összértéke az
ajánlattételi határidő napján érvényes MNB árfolyam alapján került nettó HUF-ban feltüntetésre az 1. Rész
EURO-ban meghatározott keretösszeg és az aznapi árfolyam alapul végtelével történő kalkulációval, illetve
a 2. Rész szerinti nettó HUF-ban meghatározott keretösszeg hozzáadásával.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (13482/2022)
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: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725228204
Postai cím: Árpád Utca 176
Város: Mezőkovácsháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóki Zoltán
Telefon: +36 68381011
E-mail: sokizoltan@mezokovacshaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varos.mezokovacshaza.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)
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:
Termálkút felújítása Mezőkovácsházán
Hivatkozási szám: EKR000063982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

806

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőkovácsháza, K-64 OKK sz. hévízkút felújítása és záró vizsgálata.
Elvégzendő felújítási munkák:
A termálkút felújítása előtt kútvizsgálat kamerázással teljes mélységben, szűrő kamerás vizsgálata,
vízhozam mérés, vízkémiai vizsgálatok, kútvizsgálati jelentés készítése (műszaki leírás 4.1 és 4.2 szerint álló
és termelő kút állapotnál) szükséges.
A vizsgálati eredmények függvényében a kút talptisztítása és a vizsgálatok szerint szükséges felújítása
(savazás, pótszűrőzés) kerül elvégzésre.
Ezt követően a többfunkciós hasznosításnak megfelelően a kútfej átépítése a tervezett vízkivételi módhoz,
visszaszerelése teljes szerelvényezése (tolózárakkal, mérőórákkal stb.), kitermelt vízmennyiség mérésének
kialakítása.
A kúthoz tartozó elektromos vezérlés felújítása, visszaállítása, kútvédelem kiépítése.
Hévíz kitermelésre alkalmas búvárszivattyú beépítése (műszaki leírás 5.1.5 pont szerint). A felújítást követő
próbaüzem elvégzése, annak dokumentálása.
Kerítés építése telekhatárra 2,0 m magas, 1 db 4,0 méteres nagykapuval (Steelvent rendszerű vagy azzal
egyenértékű), 50 m hosszban, kút környezetének rekultivációja, tereprendezés.
18 m3 űrtartamú rozsdamentes gázleválasztó tartály készítése szerelvényekkel, rendszerbe beépítve,
nyomószivattyú beépítése méretezett, szabályozható teljesítménnyel a termálvíz továbbításához,
homokleválasztó berendezés beépítésvel, automatikus vízszint mérővel és jeladóval.
A szerződés keretében ellátandó munkanemeket és becsült mennyiségeket az ajánlati dokumentáció
részét képező árazatlan költségbecslés tartalmazza tájékoztató jelleggel. Az Ajánlatkérő részletes műszaki
leírást bocsát rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár jellegére. A kivitelezés nem
eredményezheti a pályázat megvalósításhoz kapcsolódó bármilyen kötelezettség teljesítésének
akadályozását, amely szabálytalansághoz vezethet.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

807

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33300000 (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: Termálkút felújítása Mezőkovácsházán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262000-1

További tárgyak:
45262220-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőkovácsháza 50/7. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőkovácsháza, K-64 OKK sz. hévízkút felújítása és záró vizsgálata.
Elvégzendő felújítási munkák:
A termálkút felújítása előtt kútvizsgálat kamerázással teljes mélységben, szűrő kamerás vizsgálata,
vízhozam mérés, vízkémiai vizsgálatok, kútvizsgálati jelentés készítése (műszaki leírás 4.1 és 4.2 szerint álló
és termelő kút állapotnál) szükséges.
A vizsgálati eredmények függvényében a kút talptisztítása és a vizsgálatok szerint szükséges felújítása
(savazás, pótszűrőzés) kerül elvégzésre.
Ezt követően a többfunkciós hasznosításnak megfelelően a kútfej átépítése a tervezett vízkivételi módhoz,
visszaszerelése teljes szerelvényezése (tolózárakkal, mérőórákkal stb.), kitermelt vízmennyiség mérésének
kialakítása.
A kúthoz tartozó elektromos vezérlés felújítása, visszaállítása, kútvédelem kiépítése.
Hévíz kitermelésre alkalmas búvárszivattyú beépítése (műszaki leírás 5.1.5 pont szerint). A felújítást követő
próbaüzem elvégzése, annak dokumentálása.
Kerítés építése telekhatárra 2,0 m magas, 1 db 4,0 méteres nagykapuval (Steelvent rendszerű vagy azzal
egyenértékű), 50 m hosszban, kút környezetének rekultivációja, tereprendezés.
18 m3 űrtartamú rozsdamentes gázleválasztó tartály készítése szerelvényekkel, rendszerbe beépítve,
nyomószivattyú beépítése méretezett, szabályozható teljesítménnyel a termálvíz továbbításához,
homokleválasztó berendezés beépítésvel, automatikus vízszint mérővel és jeladóval.
Hévízkút adatai:
Eredeti kútadatok: Kateszteri szám: K – 64, talpmélység: cementdugó 1223 m (1405 m), létesítésének éve:
1966.,
X: 121283,18, Y: 794670,34, Z: 97,64 MBf
Talphőmérséklet: °C; kifolyó víz hőmérséklete: 72 °C 200 l/p hozamnál
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Termeltetés módja: kompresszor (tervezetten búvárszivattyú)
Nyugalmi vízszint: (1966) + 10,0 m; hozam: 300 l/p, üzemi vízszint: + m Gázos: igen; P12 homokkő
Csövezet (m-m); Átmérő (mm/mm); Típus, Szűrőhely (m/m), Átmérő (mm/mm), Típus
0- 636,0; 244/210 Acél cp; 1029,0 – 1050,0; 168/150; Jet perforálva
*93,0- 1226,5 168/150 Acél cp
** 0- 1223,0 168/150 Acél cp
* közölt adat
** Urbancsek V. kötet
A szerződés keretében ellátandó munkanemeket és becsült mennyiségeket az ajánlati dokumentáció
részét képező árazatlan költségbecslés tartalmazza tájékoztató jelleggel. Az Ajánlatkérő részletes műszaki
leírást bocsát rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár jellegére.
A kivitelezés nem eredményezheti a pályázat megvalósításhoz kapcsolódó bármilyen kötelezettség
teljesítésének akadályozását, amely szabálytalansághoz vezethet.
(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 MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező 1 fő szakember felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalata (hónapban) (min.0
hó -max.24hó) 15
2 Jótállás időtartama a kötelezően elvárt 36 hónapon felül (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)
(hónapban) (12 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „Az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező 1
fő szakember felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalata” értékelési részszempont esetében a Kbt. 77.§
(1) szerinti legkedvezőbb szint 24 hónap, míg a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap. A „Jótállás időtartama
a kötelezően elvárt 36 hónapon felül (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)” értékelési részszempont
esetében a Kbt. 77.§ (1) szerinti legkedvezőbb szint 12 hónap, míg a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.
Az értékelés során az 1. értékelési részszempont (egyösszegű ajánlati ár) esetében a fordított
arányosítás képletével, a 2- 3.(minőségi) értékelési részszempontok esetében a Pvizsgált=(AvizsgáltAlegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)x(Pmax-Pmin)+Pmin képlet alkalmazásával
történik. Az alsó és felső értékelési ponthatárok: 0-10. Részletes információk a közbeszerzési
dokumentációban.
Az ajánlatkérő a „Az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező 1 fő szakember felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalata (hónapban) (min.0 hó -max.24hó)”
értékelési részszempont esetében, az előírt jogosultság alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
sz. melléklet VI. Szakma, Felelős Műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

809

vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület (jelölés: MV-É) szerinti felelős műszaki vezetői vagy azzal
egyenértékű jogosultságot érti.
A II.7.) pontban megjelölt időtartam a munkaterület átadásától számítandó naptári napban.
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: Termálkút felújítása Mezőkovácsházán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GEOFŰTÉS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12808881206
Postai cím: Szőregi Út 30
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@geofutes.hu
Telefon: +36 209311929
Internetcím(ek): (URL) www.gefutes.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12808881206
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: 33300000
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: kúttisztítás, kútvizsgálat
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
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: GEOFŰTÉS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12808881206
Postai cím: Szőregi Út 30
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12808881206
Hivatalos név: Madricon Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24124223206
Postai cím: Rákóczi Telep 60
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24124223206
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:
2022/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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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:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (13152/2022)
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: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 301391808
E-mail: kulcsar.krisztina@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.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: elektronikus közig. inform. és távközlési közszolg
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:
BSO43_VIKI végberendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000421492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32232000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VIKI Távmeghallgatás támogató üzemviteli videokonferencia végberendezések beszerzése
A VIKI rendszerrel együttműködő üzemeltetési feladatokat támogató Távmeghallgatási célú
videokonferenciás végberendezések, illetve tartozékok beszerzésére van szükség, mely
eszközökkel elvégezhető a NISZ által ellátott intézményi végberendezésekhez társuló
üzemviteli munka (szoftver frissítés, hiba szimuláció, detektálás ill. elhárítás, együttműködési
vizsgálatok, stb.). Az ajánlott eszközöknek alkalmasaknak kell lenniük a NISZ meglévő központi
videokonferencia infrastruktúrájával (VIKI) történő teljes körű együttműködésre (lásd műszaki
leírás 1. Általános elvárások fejezetben megadottak).
A beszerzés tárgyát képező eszközök:
# Tétel Termékazonosító Mennyiség
1 Távmeghallgatás VP6v-2 végpont (falra szerelt) VIKI VP6v-2 2 db
2 USB-HDMI bridge (new VIKI végponthoz) Vaddio AV Bridge mini 1 db
3 Távmeghallgatás hattyúnyak mikrofon Audio Technica ATUC-M43H 3 db
4 Távmeghallgatás mikrofon talp Audio Technica AT8666 3 db
5 Távmeghallgatás hangtorzító Femida SRS VC13 hangtorzító 1 db
6 Távmeghallgatás PTZ kamera Angekis Saber Plus U3D-12FHD6 1 db
7 Távmeghallgatás nagy látószögű teremkamera Axis M3066-V 2 db
8 Közvetítés megvilágítás I. Godox LED1000D II 1 db
9 Közvetítés megvilágítás II. NANLITE COMPAC 200 LED 1 db
10 Közvetítés Lámpaállvány Walimex Pro FT-8051-14776 2 db
11 Közvetítés SD tároló SANDISK Ultra 128GB MicroSDXC UHS-I (SDSQUAR-128G-GN6MA) 3 db
12 Közvetítés HDMI kapcsoló Aten VanCryst Switch HDMI 4 portos 4K (VS481C-AT-G) 2 db
6
13 Közvetítés HDMI osztó ATEN 4-Port True 4K HDMI Splitter (VS184B) 2 db
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14 Közvetítés HDMI monitor LILLIPUT H7 1 db
15 Közvetítés HDD tároló WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK 4 db
16 ~230V hosszabbító fekete (20m) 20 m-es hosszabbító 2 db
17 ~230V hosszabbító fekete (30m) 30 m-es hosszabbító 2 db
18 ~230V hosszabbító 6-os elosztóval fekete (1,5m) 6-os elosztó 1,5 m-es 2 db
19 ~230V hosszabbító 6-os elosztóval fekete (3m) 6-os elosztó 3 m-es 2 db
20 ~230V hosszabbító 6-os elosztóval fekete (5m) 6-os elosztó 5 m-es 2 db
21 Közvetítés RCA kábel Antracit (10m) NEDIS RCA CABW24200AT100 4 db
22 Közvetítés RCA kábel Antracit (5m) NEDIS RCA CABW24200AT50 4 db
23 Közvetítés RCA toldó Fekete (3cm) NEDIS RCA CAGP24952BKG 4 db
24 Közvetítés Jack/RCA átalakító Antracit (1,5m) NEDIS Jack RCA átalakító CAGC22200AT15 4 db
25 Közvetítés Jack hosszabbító Antracit (5m) NEDIS Jack hosszabbító CABW22050AT50 4 db
26 Közvetítés Jack átalakító (3,5/6,33) NEDIS Jack átalakító CAGC22935ME 4 db
27 Közvetítés Jack átalakító (6,33/3,5) NEDIS Jack átalakító CAGC23930ME 4 db
28 Közvetítés HDMI aktív kábel Fekete (20m) HDMI aktív kábel 20m 2 db
29 Közvetítés kábel rögzítő ragasztószalag fekete Gorilla Tape Black (48mm x 32m) 4 db
30 Közvetítés Kontroll monitor állvány Rainbow WPLPK3 2 db
31 Közvetítés Univerzális TV fali konzol Rainbow VEPLB-X46 2 db
32 Távmeghallgatás Feliratozó modul miniPC Raspberry Pi 4 model B 1 db
33 Távmeghallgatás Feliratozó modul ház Raspberry Pi 4 Official ház 1 db
34 Távmeghallgatás Feliratozó modul tápegység Raspberry Pi 4 Official USB-C 1 db
35 Távmeghallgatás 4K PTZ kamera Cisco CS-CAM-PTZ4K 1 db
36 Távmeghallgatás Codec Cisco Codec Pro (CS-CODEC-PRO-K9) 1 db
37 Távmeghallgatás Codec kezelőpanel CS-T10-TS-K9= 1 db
38 Távmeghallgatás Codec mikrofon CS-MIC-TABLE-E 1 db
39 Távmeghallgatás monitorkalibráló DATACOLOR SpyderX Elite 1 db
40 USB-HDMI bridge (old VIKI végponthoz) Vaddio OneLINK Bridge Kit 1 db
A megajánlott eszközök üzemeltetést támogató teszt eszközök lesznek, melyek közül az 1. tétel
(VP6v-2 eszközöket) telepíteni is szükséges (VIKI Integrációs szobába), míg a többi 2-40. tétel
eszközeit csak leszállítani az Ajánlatkérő Róna utcai telephelyére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50824100 (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: BSO43_VIKI végberendezések beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő a Műszaki leírás szerinti eszközöket, végpontokat
és dokumentumokat Ajánlatkérő 1148 Budapest, Róna utca 54-56. szám alatti központi raktárába köteles
szállítani;
Nyertes Ajánlattevő a VP6v-2 eszköz tekintetében a telepítési feladatait Ajánlatkérő 1148 Budapest, Róna
utca 54-56. szám alatti telephelyén, a VIKI integrációs szobában köteles elvégezni.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VIKI rendszerrel együttműködő üzemeltetési feladatokat támogató Távmeghallgatási célú
videokonferenciás végberendezések, illetve tartozékok beszerzésére van szükség, mely eszközökkel
elvégezhető a NISZ által ellátott intézményi végberendezésekhez társuló üzemviteli munka (szoftver
frissítés, hiba szimuláció, detektálás ill. elhárítás, együttműködési vizsgálatok, stb.). Az ajánlott
eszközöknek alkalmasaknak kell lenniük a NISZ meglévő központi videokonferencia infrastruktúrájával
(VIKI) történő teljes körű együttműködésre (lásd műszaki leírás 1. Általános elvárások fejezetben
megadottak).
A beszerzés tárgyát képező eszközök:
# Tétel Termékazonosító Mennyiség
1 Távmeghallgatás VP6v-2 végpont (falra szerelt) VIKI VP6v-2 2 db
2 USB-HDMI bridge (new VIKI végponthoz) Vaddio AV Bridge mini 1 db
3 Távmeghallgatás hattyúnyak mikrofon Audio Technica ATUC-M43H 3 db
4 Távmeghallgatás mikrofon talp Audio Technica AT8666 3 db
5 Távmeghallgatás hangtorzító Femida SRS VC13 hangtorzító 1 db
6 Távmeghallgatás PTZ kamera Angekis Saber Plus U3D-12FHD6 1 db
7 Távmeghallgatás nagy látószögű teremkamera Axis M3066-V 2 db
8 Közvetítés megvilágítás I. Godox LED1000D II 1 db
9 Közvetítés megvilágítás II. NANLITE COMPAC 200 LED 1 db
10 Közvetítés Lámpaállvány Walimex Pro FT-8051-14776 2 db
11 Közvetítés SD tároló SANDISK Ultra 128GB MicroSDXC UHS-I (SDSQUAR-128G-GN6MA) 3 db
12 Közvetítés HDMI kapcsoló Aten VanCryst Switch HDMI 4 portos 4K (VS481C-AT-G) 2 db
13 Közvetítés HDMI osztó ATEN 4-Port True 4K HDMI Splitter (VS184B) 2 db
14 Közvetítés HDMI monitor LILLIPUT H7 1 db
15 Közvetítés HDD tároló WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK 4 db
16 ~230V hosszabbító fekete (20m) 20 m-es hosszabbító 2 db
17 ~230V hosszabbító fekete (30m) 30 m-es hosszabbító 2 db
18 ~230V hosszabbító 6-os elosztóval fekete (1,5m) 6-os elosztó 1,5 m-es 2 db
19 ~230V hosszabbító 6-os elosztóval fekete (3m) 6-os elosztó 3 m-es 2 db
20 ~230V hosszabbító 6-os elosztóval fekete (5m) 6-os elosztó 5 m-es 2 db
21 Közvetítés RCA kábel Antracit (10m) NEDIS RCA CABW24200AT100 4 db
22 Közvetítés RCA kábel Antracit (5m) NEDIS RCA CABW24200AT50 4 db
23 Közvetítés RCA toldó Fekete (3cm) NEDIS RCA CAGP24952BKG 4 db
24 Közvetítés Jack/RCA átalakító Antracit (1,5m) NEDIS Jack RCA átalakító CAGC22200AT15 4 db
25 Közvetítés Jack hosszabbító Antracit (5m) NEDIS Jack hosszabbító CABW22050AT50 4 db
26 Közvetítés Jack átalakító (3,5/6,33) NEDIS Jack átalakító CAGC22935ME 4 db
27 Közvetítés Jack átalakító (6,33/3,5) NEDIS Jack átalakító CAGC23930ME 4 db
28 Közvetítés HDMI aktív kábel Fekete (20m) HDMI aktív kábel 20m 2 db
29 Közvetítés kábel rögzítő ragasztószalag fekete Gorilla Tape Black (48mm x 32m) 4 db
30 Közvetítés Kontroll monitor állvány Rainbow WPLPK3 2 db
31 Közvetítés Univerzális TV fali konzol Rainbow VEPLB-X46 2 db
32 Távmeghallgatás Feliratozó modul miniPC Raspberry Pi 4 model B 1 db
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33 Távmeghallgatás Feliratozó modul ház Raspberry Pi 4 Official ház 1 db
34 Távmeghallgatás Feliratozó modul tápegység Raspberry Pi 4 Official USB-C 1 db
35 Távmeghallgatás 4K PTZ kamera Cisco CS-CAM-PTZ4K 1 db
36 Távmeghallgatás Codec Cisco Codec Pro (CS-CODEC-PRO-K9) 1 db
37 Távmeghallgatás Codec kezelőpanel CS-T10-TS-K9= 1 db
38 Távmeghallgatás Codec mikrofon CS-MIC-TABLE-E 1 db
39 Távmeghallgatás monitorkalibráló DATACOLOR SpyderX Elite 1 db
40 USB-HDMI bridge (old VIKI végponthoz) Vaddio OneLINK Bridge Kit 1 db
A megajánlott eszközök üzemeltetést támogató teszt eszközök lesznek, melyek közül az 1. tétel (VP6v-2
eszközöket) telepíteni is szükséges (VIKI Integrációs szobába), míg a többi 2-40. tétel eszközeit csak
leszállítani az Ajánlatkérő Róna utcai telephelyére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3./M.2.2., illetve M.2.3.
pontjában előírt szakember létszám felett biztosított többlet létszám (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva), / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 2. értékelési részszempont megnevezése teljesen: A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3./
M.2.2., illetve M.2.3. pontjában előírt szakember létszám felett biztosított, a III.1.3./M.2.2., vagy M.2.3.
szerinti alkalmasság követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma (fő) (0-2 közötti érték).
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlat.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76 § (2) c) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

818

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:
06103 / 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: BSO43_VIKI végberendezések 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: 2022/06/21 (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: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
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E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48313480
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50824100
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: Az előírt alkalmassági
követelmény igazolása érdekében: AF III.1.3./M.2). pont, M.2.2, M.2.3 alpont (szakember igénybevétele)
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 nem

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

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (13426/2022)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Lakóutcák kiv. III. ütem műszaki ellenőrzése
Hivatkozási szám: EKR000535272022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

822

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Nyíregyházi lakóutcák III. ütem szilárd burkolatának kiépítésével összefüggő kivitelezési feladatokhoz
kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás” tárgyú műszaki ellenőri feladatok ellátása a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt feltételek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9506376 (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: Lakóutcák kiv. III. ütem műszaki ellenőrzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Megbízási keretszerződés alapján Nyíregyháza közigazgatási
területén megvalósítandó útfejlesztések keretében lakóutcák útépítési, útfelújítási és kapcsolódó közmű
kiváltási továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása 24
hónap időtartamra a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek alapján, az alábbiak szerint:
Becsült mennyiség 24 hónap időtartamra:
- útépítési és kapcsolódó közmű kiváltási továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkák műszaki
ellenőri feladatainak ellátása tekintetében: 5118 fm hosszban
- útfelújítási és kapcsolódó közmű kiváltási továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkák műszaki
ellenőri feladatainak ellátása tekintetében: 6885 fm hosszban.
A szerződés időtartama alatt tervezett keretmennyiség összesen: 12003 fm.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek.
Ajánlatkérő a szerződés keretszerződés jellegére tekintettel nem vállal kötelezettséget a fenti szolgáltatást
érintő mennyiségek szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.
A szolgáltatás keretében – a jogszabályi kötelezettségeken felül - ellátandó feladatok:
- Kiviteli tervek megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti felülvizsgálata;
- Közreműködés a támogatás lehívásához szükséges adatszolgáltatás, szakmai és pénzügyi beszámolók,
jelentések előkészítésében a támogatási szerződés ütemezésének megfelelő elszámolási időszakokra;
- Adatszolgáltatás a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően, az előrehaladási jelentések
és zárójelentés
összeállításához;
- A kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkaterület átadás-átvételi eljárás összehívása, lefolytatása,
dokumentálása;
- A jogerős és végrehajtó építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki
tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építési kivitelezési tevékenység ellenőrzése,
az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb
felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
- A hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések
megtartásának folyamatos ellenőrzése;
- A kivitelezés folyamán a megbízás tárgyát képező építőipari kivitelezési munka műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátása;
- A kivitelezés során maximum 8 naponkénti helyszíni műszaki ellenőrzés elvégzése, amelyet az építési
naplóban rögzíteni kell;
- A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltozásokkal kapcsolatos javaslatok
megtétele az építtető részére;
- A kivitelezés közben felmerülő pótmunkák és az azzal kapcsolatban készített Kivitelezői árajánlatok
felülvizsgálata;
- A Kivitelező által vezetett építési napló ellenőrzése, ellenjegyzése, műszaki ellenőri bejegyzések
megtétele;
- A hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
- A Kivitelezői ütemtervek alapján a Kivitelezői teljesítések előre haladásának ellenőrzése és
dokumentálása;
- Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtt mennyiségi és minőségi ellenőrzése, és annak
dokumentálása az építési naplóban;
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- A felmerülő műszaki kérdésekben az Ajánlatkérő döntéseinek előkészítése és javaslattétel, szükség
esetén Ajánlatkérővel konzultálva (pl. szakértő bevonására);
- A műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
- Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőinek
ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
- A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése;
- Kapcsolattartás, közreműködés a tervezői művezetéssel megbízott tervezővel;
- A műszaki átadás-átvételt követő hiánypótlások, elvégzett hiba javítások átvétele és annak
dokumentálása;
- A megvalósításhoz kapcsolódó bizonylatok – minősítési, mérési bizonylatok, nyilatkozatok,
megvalósulási dokumentáció, stb. – Kivitelezőtől, illetve beszállítóktól való beszerzése;
- Közreműködik az elkészült létesítmények szükség szerinti engedélyezési eljárásai során és a felmerülő
utólagos bejelentéseknek eleget tesz;
- Koordinációs egyeztetéseken való részvétel;
- Az Ajánlatkérő és a Kivitelező közötti együttműködés, konzultáció és párbeszéd feltételeinek
megteremtése, biztosítása, indokolt esetben koordinációs egyeztetések formájában, ezek dokumentálása;
- Koordinációs egyeztetések összehívása, lefolytatása, dokumentálása;
- Rendszeres kockázat-felmérés és értékelés elkészítése, írásbeli jelentés készítése a tapasztalt vagy
vélelmezhető problémákról, javaslat készítése azok megoldására;
- A Beruházó hetenkénti tájékoztatása a kivitelezési tevékenység aktuális helyzetéről, állapotáról, illetve az
esetlegesen felmerülő problémákról;
- Műszaki támogatás az Ajánlatkérő számára a projektzárásig;
- Szoros együttműködés a pályázat projektmenedzsment szervezetével;
- Hatóságokkal való kapcsolattartás;
- Monitoring feladatok ellátása a beruházási tevékenységekre vonatkozóan;
- A tervtől való eltérés, vagy a megvalósíthatóságot befolyásoló bármilyen körülmény bekövetkezése
esetén az Ajánlatkérőt azonnal értesítenie kell;
- Az egy éves szavatossági utó-felülvizsgálati eljárás, illetve közbenső szavatossági eljárás lefolytatása,
dokumentálása, a hibák kijavításának ellenőrzése, átvétele, dokumentálása, a szavatossági és garanciális
igények érvényesítésével kapcsolatos feladatok;
- A felülvizsgált és jóváhagyott számlák kiegyenlítésre történő továbbítása Beruházó felé;
- Teljes körű felelősségvállalás;
- Projekt ellenőrzéseken, közbenső ellenőrzéseken történő részvétel, szakmai közreműködés;
További részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) M.1. alk. köv. szerinti valamelyik szakember rendelkezik belterületi útépítésre,
és/vagy útfelújításra irányuló kivitelezés műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalattal (igen/
nem) 50
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó megbízási díj (nettó Ft/egy folyóméter) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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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 szerződés teljesítésének időtartama 24 hónap, mely a szerződés hatálybalépésétől számítandó,
és legfeljebb a szerződés tárgyát képező lakóutcák kivitelezési munkáinak befejezését követően a
forgalomba helyezési eljárás lezárásáig tart.
Amennyiben a forgalomba helyezési eljárás lezárására a szerződés hatálybalépésétől számított 24
hónapon belül nem kerül sor, úgy a szerződés időtartama valamennyi út forgalomba helyezési eljárásának
lezárásáig tart. Ezen rendelkezést Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pont szerinti körülménynek tekinti,
mely szerint A Kbt. 141. § (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a Kbt. 141. § (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának)
pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.
Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését feltételhez köti, mely szerint a szerződés akkor fog hatályba lépni,
amikor a Lakóutcák kivitelezése III. ütem tekintetében lefolytatandó kivitelező kiválasztására vonatkozó
első verseny újranyitási eljárás eredményesen lezárul, és az eljárás eredményéről szóló összegezés
ajánlattevők részére történő megküldéséről Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt értesíti. Mindezek alapján a
szerződés hatálybalépése az a nap, amikor nyertes Ajánlattevő ezen értesítést kézhez veszi.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelést, nem eredményezné a hatékonyságot sem
gazdasági, sem műszaki téren. A tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munkák tekintetében nem biztosítaná a
hatékonyságot, ellenőrizhetőséget, és az egységességet, amennyiben tárgyi műszaki ellenőri feladatokat
több különböző vállalkozó látná el.
Tekintettel arra, hogy tárgyi beruházás támogatásból megvalósuló beruházás, így az elszámolás, valamint
az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek.
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:
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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:
08394 / 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: Lakóutcák kiv. III. ütem műszaki ellenőrzése
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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23176698241
Postai cím: Aradi Utca 16-20. 70496/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: revivo@revivokft.hu
Telefon: +36 14317155
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14317155
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23176698241
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: 9506376
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: szakmai irányítás, ME-KÉ
jogosultságú műszaki ellenőri feladatok
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: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25424959241
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: mernok@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 10887271 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
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25424959241
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959241
Hivatalos név: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11244558215
Postai cím: Hunyadi Utca 78/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11244558215
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625438202
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10637784242
Postai cím: Erzsébet kirányné útja 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10637784242
Hivatalos név: Fábián Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24649331208
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 13.
Város: Kisbajcs
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24649331208
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Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14541744242
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744242
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23176698241
Postai cím: Aradi Utca 16-20. 70496/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23176698241
Hivatalos név: 3E Construction Management Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13555139243
Postai cím: Alkotás Utca 55-61. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13555139243
Hivatalos név: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10388136241
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10388136241
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
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VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Megbízási keretszerződés tárgyát képező feladat(ok) ellenértéke nettó 654,-Ft / 1 folyóméter + ÁFA.
A keretszerződésre tekintettel a "II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)" és a "V.2.4) A
szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)" pontoknál a nettó 654,-Ft / 1 folyóméter
került rögzítésre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (13510/2022)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán”
Hivatkozási szám: EKR001145432021
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 bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán” tárgyban, TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
azonosító számú projekthez tartozó kivitelezési munkák a vállalkozási szerződésben és közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
II.2.4. pont folytatása:
Válaszfalak: Az épület helyiségeinek elválasztására hagyományos, kerámiabetétes falszerkezetek
készülnek. A falszerkezetek a statikai tervdokumentációban jelölt módon talpgerendára, vagy vasalt
aljzatbetonra terhelnek. A falszerkezetet mindkét oldalát vakolni szükséges. Az alaprajzon jelült helyeken
gipszkarton falak, előtérfalak megépítése is szükségessé válik. A vizescsoportoknál, illetve a tetőtéri,
fűtettlen terekkel érintkező helyeken impregnált lapok beépítése szükséges.
Nyílászárók: A külső nyílászárók korszerű hőszigetelő képességű, háromrétegű üvegezésű, műanyag ajtók
és ablakok. A
csoportszobákon elhelyezkedő nyílászárókat műanyag redőnnyel együtt kell szerelni. A konyhai ablakok
nyíló-bukó elemeit szúnyoghálóval együtt kell szerelni. A nyílászárokkal szemben támasztott műszaki
specifikációkat a vonatkozó konszignációs tervek tartalmazzák.
Belső felületképzések: A burkolási tervlapon az beépítésre kerülő burkolati anyagok meghatározásra
kerültek. A félmeleg
padlóburkolatok a gyermeknevelési helyiségekben és a közlekedőkben PVC burkolatok, az
anyagmeghatározás szerinti fő műszaki paraméterek szerint. Az irodai jellegű helyiségekben laminált
szalagparketta kerül elhelyezésre.
Külső felületképzések: Lábazaton műanyagszemcsés, a homlokzati falakon homlokzati nemesvakolat
készül. A választott rendszer a homlokzati hőszigeteléssel egy rendszer kell alkosson, a választott típus
szükséges kiegészítő elemeinek beépítésével, a rendszer előírásai és technológiai utasításai szerint. A
homlokzati vékonyvakolat színét a választott típus színkódja alapján, helyszíni mintafelület felhordása
után szükséges megállapítani.
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Térburkolatok: A gazdasági udvar út és parkolóhálózata, a gyalogos forgalmi területek és a teraszok
burkolata kiselemes, zárt fogazású beton térkő. A térburkolatos felületek kialakítására vonatkozó teljes
körű információt a kertészeti és az úttervek biztosítják.
Épületgépészeti kivitelezési munkák:
A bölcsőde meglévő gázellátása a kazánházban, gázmérőhelyiségben felszerelt G16 típusú gázmérőn
keresztül 2 db Termotéka-60 B 11 típusú gázkazánhoz csatlakozik. Az új bölcsőde építése során a meglévő
kazánházat, kazánokat, gázmérőt, csatlakozó kisnyomású gázvezetéket elbontják.
A konyha gázellátás tervezési határa a csatlakozó kisnyomású méretlen gázvezeték 2”-os földi elzáró.
Tervezett falba építhető lemezszekrényben, G16 gázmérő felszerelése. Ehhez csatlakozik a gázkészülékek
ellátásra tervezett, 1 m földtakarással külső 63 PE80/G SDR 11 műanyagcső fogyasztói gázvezeték.
Tervezett gázkészülékek:
Nagykonyhai tűzhely 4 égős 32,35 kW/db 1 db 32.35 kW
Gázüzemű főzőzsámoly 14 kW/db 2 db 28 kW
Kondenzációs gázkazán C33 típus 35 kW/db 1 db 35 kW/db
Összesen: 130,35 kW
Tervezett gázfogyasztás: 13,8 m3/h
Meglévő/tervezett gázmérő- G16 típus.
Épületvillamossági kivitelezési feladatok:
Energiaellátás
Az épület jelenleg rendelkezik villamos csatlakozással, azonban az nem lesz elegendő a fejlesztés utáni
állapot kiszolgálására.
A meglévő légkábeles csatlakozás, valamint az épületen belül található fogyasztásmérő szekrény
elbontásra kerül.
Az épület Honvéd utcai északi telekhatárán, kerítésbe építve kerül kialakításra egy új 3x100A-es áramváltós
fogyasztásmérő szekrény.
A fogyasztásmérő szekrényből földbe fektetett és védőcsőbe húzott egy darab NYY-J 5x70mm2 kábelen
keresztül történik a főelosztó berendezés megtáplálása.
Üzemi feszültség 3x230/400V, 50Hz. A beruházás során 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű berendezés nem
kerül beépítésre.
Napelemes rendszer telepítése:
Az épület 10°-os lejtéssel rendelkező keleti tájolású tetejére 60 db napelem modult tervezünk elhelyezni,
összesen 18,0kWp teljesítménnyel.
A napelemek tartószerkezetét és annak rögzítését csak statikussal egyeztetve lehet kialakítani.
A napelemeket 4 mm2 kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze.
Az OTSZ előírásainak megfelelően a DC oldalra tűzeseti lekapcsolót kell beépíteni a padlástérben a
napelemektől maximum 5 méterreelhelyezve, amely a főelosztóba beépített kapcsoló segítségével
működtethető.
A karbantartó helyiségben oldalfalra szerelve helyezzük el DC csatlakozó szekrényeket, amelyekben
elhelyezésre kerül a DC oldali biztosító és az 1+2. típusú DC túlfeszültség levezető.
A DC csatlakozó szekrényekből 2x4mm2 vezetékkel csatlakozunk a szekrény alatt falra szerelve elhelyezett
inverterhez.
Az inverter típusok rendelkeznek E.ON rendszerengedéllyel.
Az inverterek 3F+N+PE kimenettel rendelkezik. Az inverterek után kerünek elhelyezésre az AC oldali
csatlakozó szekrények. A csatlakozó szekrényekbe 3xB25A kismegszakítók és 1+2 típ. AC túlfeszültség
levezetők kerül beépítésre.
Az AC csatlakozó szekrény és a kialakított főelosztó között 5x16mm2 NYM-J vezetékeket tervezünk.
A főelosztóba 3xC25A kismegszakítókon keresztül kell csatlakoztatni az inverteres hálózatot.
A fogyasztásmérő szekrényben kétirányú mérésre alkalmas elektronikus mérőt kell beépíteni és
kétirányú mérésre programozni. A programozást az E.ON végzi a fogyasztó által a napelemes rendszer
elkészülésének bejelentését követően. Az átprogramozás költsége a fogyasztót terheli.
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A várható éves energiatermelés: 17216 kWh/év (PV GIS programmal számolva).
Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra
vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3 év alatti korosztály) igényeinek megfelelnek.
A kivitelezési feladatok pontos meghatározását,leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki dokumentumok tartalmazzák.
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: „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2
45111000-8
45111100-9
45310000-3
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 2. (4091/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új bölcsőde építése során elvégezendő kivitelezési feladatok:
Földszint hasznos alapterülete összesen: 761,49 m2
Emelet hasznos alapterülete összesen: 75,71 m2
Bölcsőde hasznos alapterület összesen: 837,20 m2
Terület előkészítés, bontás:
A telken jelenleg egy 1 gondozási egységet, 2 csoportszobát, tálalókonyhát magába foglaló bölcsőde és 3
db melléképület, valamint gyermek játszóelemeket tartalmazó zöldfelület található.
A terület előkészítés során a meglévő épületállományt teljes mértékben el kell bontani.
A telken belül található közműveket az új csatlakozási pontig vissza kell bontani.
A bontási munkák során a meglévő zöldfelületeket a lehető legnagyobb mértékig meg kell tartani.
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A meglévő, bontandó épületek hagyományos tégla szerkezetű, földszint +magastetős kivitelűek, kivétel a
kazánház, amely lapostetős kivitelben készült.
Az új bölcsőde tervezési programja:
A „B” fokozatú, 2 nevelési gondozási egységet, 3 x 12 fős csoportszobát és mozgásfejlesztő szobát
magában foglaló bölcsődei intézmény funkcionális programját, az infrastrukturális minimumfeltételeket
az MSZE-24210-1:2012 szabvány határozza meg. A tervezési program kiegészül a gyermekétkeztetést
biztosító főzőkonyhával, annak fő és kiszolgáló funkcionális egységeivel. Az épület földszint + részlegesen
beépített tetőtér magastetős kivitelben készül. A bölcsőde kialakításához szükséges funkcionális program
az alábbiakban található.
A tervezési program a teljes körű akadálymentes használat érdekében kiegészül az alábbi tartalommal:
- akadálymentes főbejárat kialakítása, csoportszobák bejárati ajtóinak akadálymentes használata
- a belső közlekedőterek méretei, burkolati kiosztása, színezési struktúra akadálymentes feltételek biztosító
kialakítása,
- a főbejárattól 50 m-nél nem messzebb lévő, saját telken kiépített akadálymentes parkoló, a főbejáratig
vezető gyalogos úttal együtt.
- minimum egy akadálymentes mosdó kialakítása, elérési útvonal biztosításával.
Alkalmazott szerkezetek és anyagok:
Az épületegyüttes alapozása, függőleges és vízszintes teherhordó szerkezeti elemei, térelhatároló és
térlefedő szerkezetei, kiegészítő építészeti elemei hagyományos, egyszerű és könnyen beszerezhető
építőanyagokból és technológiával készül. A tervezett fejlesztés teljes körű megvalósításának
feltételrendszerét a szakági tervdokumentációkban bemutatott műszaki megoldások összessége
tartalmazza.
Alapozás: Monolit beton pontalapokkal, szükséges helyeken monolit beton sávalapokkal kiegészítve,
monolit vasbeton talpgerenda merevítéssel. Az alapozási munkák részleteit a statikai tervdokumentáció
tartalmazza.
Függőleges teherhordó szerkezet: Kerámia betétes téglafalazatok, statikailag szükséges helyeken monolit
vasbeton pillér merevítések. A függőleges teherhordó szerkezetek kialakítását a statikai tervdokumentáció
tartalmazza.
Vízszintes teherhordó szerkezetek: Előregyártott vasbeton gerendás és béléstestes födémrendszer,
monolit vasbeton síkfödém szakaszokkal kiegészítve, monolit vasbeton, előregyártott vasbeton és
kerámiabetétes áthidalók. A vízszintes teherhordó szerkezetek kialakítását a statikai tervdokumentáció
tartalmazza.
Tetőszerkezet: Hagyományos, állószékes, összetett idomú fa szerkezet, merevítéssel, héjalás alatti
deszkázás. A tetőszerkezet kialakításának részleteit, a szükséges keresztmetszeti jellemzőket, a
fakimutatást a fedélszékterv tartalmazza. A beépítendő szerkezeti anyagokat, kiegészítő elemeket láng és
gombamentesíteni szükséges. A be és kiszellőzés szerkezeti megoldásait a részlettervek szerint kivitelezni.
Héjalás: Az épített környezethez illeszkedő, állókorcos fémlemez fedés készül.. A tetőszerkezet illetve a
héjazat kialakításánál a tetőtér ki és beszellőzésének biztosítása kiemelten fontos szempont. A vízszintes és
függőleges vízelvezető elemek a választott rendszer tartozékai. A tetőfelülnézeti és homlokzati terveken
jelölt helyeken rendszer azonos kétsoros hófogóelemeket kell elhelyezni.
Hő és vízszigetelés: Talajnedvesség ellen bitumenes lemezszigetelés szükséges készíteni, a padlóban és
a falak alatt, teljes felületen lángolvasztással ragasztva. A vízszigetelő lemez függőleges felületen is fel
kell hajtani a lábazati falszakaszokon a részletrajzokban kimunkált módon. Párazáró téteget kell beépíteni
a padlástéri hőszigetelések alatt, illetve a szakipari falak és emeleti álmennyezetek gipszkarton rétegei
alatt. Az üzemi és használati víznek kitett helyiségekben a padlón és a falakon a szigetelési tervben jelölt
helyeken és magasságig kent szigetelési réteget kell készíteni.
A homlokzati falakon EPS hőszigetelési réteget kell dűbelezéssel és ragasztással rögzíteni. A
hőtechnikai számításoknak megfelelő paraméterekkel rendelkező terméket a választott rendszer
alkalmazástechnológiai előírásai szerint, rendszerelvűen kell beépíteni. Az épület déli homlokzati
falain szálas anyagú hőszigetelést kell készíteni a vonatkozó tűzvédelmi előírások alapján. A földszinti
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padlórétegben teherbíró EPS hőszigetelő réteg elhelyezése szükséges, technológiai víz elleni védelem
beépítésévek együtt. A vasbeton szerkezetek homlokzati felületein kiegészítő hőszigetelő réteget kell
elhelyezni, ezek helyéről, az alkalmazott rétegvastagságról a statikai tervdokumentáció rendelkezik.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható
tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező
műszaki fejezet tartalmazza.
Folytatás a II.1.4. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF. III.1.3.M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF. III.1.3.M2.b. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
3 4.Az AF. III. 1.3. M.2.c) alkalmassági követelményt igazoló szakember rendelkezik napelemes elektromos
rendszer kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata. (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. 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: Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Jelen építési beruházás során sem gazdaságilag,
sem műszakilag nem tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné
a hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki,sem minőségi téren.
Tárgyi kivitelezés során a munkafázisok egymásra épülnek és azok egy egységet képeznek, a biztonságos
és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg. A
kivitelezési munkák a 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 2. (4091/2 hrsz.) szám alatti ingatlanon valósulnak
meg, így a munkaterület átadása egy kivitelező részére oldható meg tekintettel arra, hogy egy helyszínen
valósul meg, azaz több kivitelező jelenléte azonos időpontban nem lehetséges a munkaterületen. A
kivitelezési munkák egy ingatlanra vonatkoznak, a munkafázisok nem választhatók szét, a költségvetés
nem bontható részekre.
Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az elszámolás,
valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek.
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A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítóható megfelelően,
amennyiben egy vállalkozóval történik szerződéskötés.
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:
25222 / 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: „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán”
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].;
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Tárgyi eljárásban a beérkezett árajánlatok értékelését követően megállapításra került, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot tevő ajánlattevő árajánlata meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt –
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét nettó 316.529.473,- Ft-tal.
Fentiekre tekintettel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a
75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BUDA HÍD KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 13299798215
Postai cím: Bocskai Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13299798215
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24330710215
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24330710215
Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25732902209
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215
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:
Tárgyi eljárás vonatkozásában valamennyi ajánlattevő neve, címe és adószáma:
1.)
Ajánlattevő neve: DCS-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 12.
Ajánlattevő adószáma: 24330710-2-15
2.)
Ajánlattevő neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14.
Ajánlattevő adószáma: 11896447-2-15
3.)
Ajánlattevő neve: Buda Híd Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 18.
Ajánlattevő adószáma: 13299798-2-15
4.)
Ajánlattevő neve: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4027 Debrecen, Csigekert utca 29.
Ajánlattevő adószáma: 25732902-2-09
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

841

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

842

Országos Rendőr-főkapitányság (12699/2022)
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 Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720890251
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudok Kinga
Telefon: +36 19994081
E-mail: dudokkz@kr.police.hu
Fax: +36 15502170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Paks Vízirendészeti Rendőrőrs felújítása, bővítése
Hivatkozási szám: EKR001286872021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő épület átalakítása, bővítése;
Az épület bővítése, fejlesztése, felújítása során az alagsori szinten a szükséges építészeti, gépészeti és
elektromos munkák kerülnek elvégzésre, a helyiségek alaprajzi elrendezése nem változik.
Északkeleti oldalról a három szintet összekötő lépcsőház kerül kialakításra. Alagsor nettó alapterülete
összesen: 179,45 m2, ebből fűtött 23,16 m2 és fűtetlen 156,29 m2 alapterület.
Az első szintre fegyverszoba, töltő-ürítő helyiség, szolgálatirányító-parancsnoki helyiség, eligazító,
parancsnoki iroda, férfi és női mosdó, teakonyha, raktár került elhelyezésre. Földszint nettó alapterülete
összesen: 184,87 m2, ebből fűtött 167,77 m2 és fűtetlen 17,10 m2 alapterület.
A tetőtéri szinten konyha-étkező, férfi és női öltöző, továbbá kettő apartman kap helyet. Tetőtér nettó
alapterülete összesen: 214,26 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 367984599 (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)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Paks vízirendészeti rendőrőrs épület felújításának
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Dunapart 1. szám 04/2 hrsz alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alagsor nettó alapterülete összesen: 179,45 m2, ebből fűtött 23,16 m2 és fűtetlen 156,29 m2 alapterület.
Az első szintre fegyverszoba, töltő-ürítő helyiség, szolgálatirányító-parancsnoki helyiség, eligazító,
parancsnoki iroda, férfi és női mosdó, teakonyha, raktár került elhelyezésre. Földszint nettó alapterülete
összesen: 184,87 m2, ebből fűtött 167,77 m2 és fűtetlen 17,10 m2 alapterület.
A tetőtéri szinten konyha-étkező, férfi és női öltöző, továbbá kettő apartman kap helyet. Tetőtér nettó
alapterülete összesen: 214,26 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A közbeszerzés tárgyát képező munkákra az Ajánlatkérő által kötelezően elvárt
36 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama hónapban (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 M2/1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember MV-É jogosultság +szerzéséhez +határozott
szakmai gyakorlati időn felüli, MV-É pont szerinti többlet szakmai tapasztalat (min. 0, max. 48 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) Nettó vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül értendő) összesen Ft-ban;
2) Az M2/1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli, MV-É pont szerinti többlet szakmai tapasztalata hónapban
(min. 0, max. 48 hónap);
3) A közbeszerzés tárgyát képező munkákra az Ajánlatkérő által kötelezően elvárt 36 hónap jótálláson felül
vállalt többlet jótállás időtartama hónapban (min. 0 hónap, max. 36 hónap)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. értékelési szempontok esetén szakmai tapasztalat alatt a naptári hónapban
megadott gyakorlati időt érti. A bemutatott szakemberek előírt alkalmassági minimumkövetelményen
felüli szakmai tapasztalataként Ajánlatkérő az adott
pontban megjelölt jogosultsággal, illetve szakértői pozícióban (vagy az ezzel egyenértékű korábbi
jogosultsággal) végezhető munkákat vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges munkákat (szakmai
tapasztalatot) fogadja el.
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Az ajánlat értékelési szempontja és az értékelés módszere: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint kerülnek értékelésre. Az ajánlat
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont, ami mindegyik (1-3.) részszempont esetében azonos.
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:
23558 / 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: Paks vízirendészeti rendőrőrs épület felújításának
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
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HGT Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14160736217
Postai cím: Kossuth L. u. 44/A
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: hgtszabi@t-online.hu
Telefon: +36 203206876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160736217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 348811173
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 367984599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11906508242
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11906508242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 484936111 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24226617217
Hivatalos név: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25309117217
Postai cím: Fehérvári Út 31.
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25309117217
Hivatalos név: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11800756207
Postai cím: Sziget utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11800756207
Hivatalos név: Prím Építő Építőipari Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 11906508242
Postai cím: Illés Utca 17. fszt.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11906508242
Hivatalos név: HGT Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14160736217
Postai cím: Kossuth L. u. 44/A
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160736217
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:
2022/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Rendőr-főkapitányság (13447/2022)
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 Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720890251
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dósa-Rácz Kitti
Telefon: +36 14435597
E-mail: dosaraczk@orfk.police.hu
Fax: +36 14435598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-tamogatasok
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
COVID tesztek beszerzése (SARS-CoV-2)
Hivatkozási szám: EKR000415952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

850

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85121200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az idegenrendészeti eljárás alá vont harmadik országbeli állampolgárok koronavírus szűréséhez szükséges
SARS-CoV-2 mintavétel és laborvizsgálat.
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: COVID tesztek beszerzése (SARS-CoV-2)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

851

Fő tárgy:
85121200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A megkereső rendőrhatóság által megjelölt helyszín Szabolcs-SzatmárBereg megye, Csongrád-Csanád megye, Bács-Kiskun megye, Budapest, Győr területén, valamint az
egészségügyi szolgáltató saját szék/telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MMIA-3.1.7/11-2021-00001 azonosítószámú projekt keretében az idegenrendészeti eljárás alá vont
harmadik országbeli állampolgárok koronavírus szűréséhez szükséges SARS-CoV-2 mintavétel és
laborvizsgálat beszerzése.
Az idegenrendészeti eljárás lefolytatásának céljából előállított harmadik országbeli állampolgárokkal
kapcsolatos ügyintézésre 8 óra (előállítási idő) áll rendelkezésre, amely egy alkalommal további 4 órával
meghosszabbítható. Ha az előállítás időtartama alatt a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának
jogcíme vagy a harmadik országbeli állampolgár személyazonossága nem állapítható meg, a harmadik
országbeli állampolgárral szemben legfeljebb 12 óra időtartamra visszatartás intézkedést kell alkalmazni,
tehát alapesetben 24 órán keresztül is eltarthat az elsődleges vizsgálati munka, amely végén a hatóságnak
döntést kell hoznia. Ezen időszak alatt a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakrendszerekben le
kell folytatni a szükséges ellenőrzéseket, a személy meghallgatására intézkedni kell (a legtöbb esetben
tolmács közreműködésével), továbbá minden, az üggyel kapcsolatos dokumentációt el kell készíteni.
Amennyiben ezen időszak alatt megállapítást nyer, hogy a személyt ki kell utasítani és/vagy őrizetét el
kell rendelni, abban az esetben szükségessé válhat a tesztelése. Szintén szükséges a már őrizetben lévő,
igazoltan fertőzött személyek újbóli tesztelése a közösségben történő elhelyezését megelőzően. Számos
ország negatív teszt eredményhez (SARS-CoV-2 PCR vagy antigén teszt) köti a kiutasított személyek
visszafogadását, így ezen személyek tesztelése is szükséges lehet a kitoloncolást megelőzően, függetlenül
attól, hogy őrizetből vagy őrizet elrendelése nélkül történik a kitoloncolás. Jelen beszerzés keretében az
alábbi típusú tesztek és mintavétel kerül beszerzésre:
1. SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt elvégzése – tervezett mennyiség 1000 db
Amennyiben az előállított és – szükség esetén – visszatartott harmadik országbeli állampolgárról
megállapítást nyer, hogy kiutasítására kerül sor, akkor a személyt az alábbi esetekben kell tesztelés alá
vonni:
&#61485; A kiutasított személy kitoloncolása őrizet elrendelése nélkül végrehajtható, és a célország
hatósága negatív antigén gyorsteszt eredményhez köti a visszafogadását. Negatív eredmény esetén a
kitoloncolás végrehajtható, pozitív eredmény esetén őrizetbe vétele válik szükségessé az erre kijelölt
őrzött szálláson.
&#61485; A kiutasított személy őrizetbe vételére kerül sor, és a közösségben történő elhelyezésére
tekintettel kell az antigén gyorstesztet elvégezni. Amennyiben a teszt pozitív eredményt hoz, akkor az erre
kijelölt őrzött szálláson kell elhelyezni.
Mintavétel módja: orr nyálkahártyáról törléssel steril mintavételi eszközzel.
2. SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt és SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzése - tervezett mennyiség 359 db
Amennyiben az előállított és – szükség esetén – visszatartott harmadik országbeli állampolgárról
megállapítást nyer, hogy kiutasítására és őrizetbe vételére kerül sor, akkor a SARS-CoV-2 antigén
gyorstesztelés alá kell vonni. Figyelemmel arra, hogy az SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív
eredménye nem zárja ki teljeskörűen az esetleges fertőzöttséget, így negatív gyorsteszt-eredmény esetén
SARS-CoV-2 PCR teszt végrehajtása szükséges. A SARS-CoV-2 PCR teszt eredményét követően – annak
figyelembevételével – kerül elhelyezésre a személy a kijelölt őrzött szállásra. Amennyiben a SARS-CoV-2
antigén gyorsteszt pozitív eredményt hoz, akkor SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzése nem indokolt, a személyt
kijelölt őrzött szálláson kell elhelyezni.
Mintavétel módja: orr nyálkahártyáról törléssel steril mintavételi eszközzel.
3. SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzése – tervezett mennyiség 1000 db
Az idegenrendészeti eljárás alá vont harmadik országbeli állampolgárok SARS-CoV-2 PCR teszttel történő
ellenőrzésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
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&#61485; A kiutasított személy kitoloncolása őrizet elrendelése nélkül végrehajtható, és a célország
hatósága negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredményhez köti a visszafogadását. Negatív eredmény esetén
a kitoloncolás végrehajtható, pozitív eredmény esetén őrizetbe vétele válik szükségessé az erre kijelölt
őrzött szálláson (amíg a kitoloncolása nem hajtható végre negatív SARS-CoV-2 PCR teszt birtokában).
&#61485; A kiutasított személy kitoloncolására őrzött szállásról kerül sor, és a célország hatósága
negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredményhez köti a visszafogadását. Negatív eredmény esetén a
kitoloncolás végrehajtható, pozitív eredmény esetén a személyt a kijelölt őrzött szálláson kell elhelyezni,
és tesztelésének egy későbbi időpontban történő ismétlésére intézkedni kell, amíg a kitoloncolása nem
hajtható végre negatív SARS-CoV-2 PCR teszt birtokában.
&#61485; Amennyiben az őrizetbe vett személyről a B.1. és/vagy B.2. pont szerinti tesztelés során
megállapítást nyert, hogy koronavírussal fertőzött, akkor a kijelölt őrzött szálláson kerül elhelyezésre. A
kijelölt őrzött szállásról akkor kerülhet kitoloncolásra vagy az egészséges őrizetesek közé áthelyezésre,
amennyiben negatív SARS-CoV-2 PCR tesztet produkál. Negatív eredmény esetén a személy
kitoloncolható és/vagy áthelyezhető, pozitív eredmény esetén későbbi időpontban a SARS-CoV-2 PCR
teszt elvégzését meg kell ismételni.
&#61485; Szükség esetén (pl. fertőzés megjelenése az egészséges őrizetesek között, megelőző szűrés,
stb.) az őrzött szállás vezetője az egészségügyi személyzettel egyeztetve elrendelheti az őrzött szálláson
elhelyezett összes őrizetes SARS-CoV-2 PCR tesztelését annak érdekében, hogy a beteg személyeket el
lehessen különíteni.
Mintavétel módja: orr nyálkahártyáról törléssel steril mintavételi eszközzel.
Részletek a műszaki dokumentációban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-3.1.7/11-2021-00001
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban szereplő kezdő időpont csak és kizárólag az EKR rendszer sajátosságára tekintettel kerül
megadásra, tekintettel arra, hogy a rovat kitöltése kötelező. A teljesítés a szerződés hatálybalépésével
indul.
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:
07743 / 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: COVID tesztek beszerzése (SARS-CoV-2)
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 KELTEXMED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Fehérvári Út 44. A ép.
I. em. 101-105) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, így ajánlata a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel arra, hogy csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, a
közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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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
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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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: KELTEXMED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12066069143
Postai cím: Fehérvári Út 44. A ép. I. em. 101-105
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12066069143
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:
2022/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Pápa Város Önkormányzata (13082/2022)
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: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734178219
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 89515084
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://papa.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:
Csapadékvíz csatorna építése
Hivatkozási szám: EKR000387992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

857

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna építése” című TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042
azonosítószámú projekt keretében az Ady Endre és Tapolca sétány belterületi vízrendezéséhez szükséges
kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 197946459 (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: Csapadékvíz csatorna építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111000-8

További tárgyak:

45233220-7

858

Kiegészítő szójegyzék

45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápa, Ady Endre és Tapolca sétány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna építése” című TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042
azonosítószámú projekt keretében az Ady Endre és Tapolca sétány belterületi vízrendezéséhez szükséges
kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Főbb mennyiségi adatok:
A kivitelezés kezdetén a bontási feladatok között szerepel 4400 négyzetméternyi útburkolat és útalap
bontása, valamint a meglévő 35 folyóméter hosszú csapadékcsatorna bontása.
Keresztezett 54 darab közmű feltárása és védelembe helyezése
Ady Endre sétányon 369 folyóméter U szelvényű vízbeeresztős rendszer építése, Tapolca sétányon D400
mm 412 folyóméter hosszú rendszer építése, valamint a Szalmavári utcában 111 folyóméter hosszú és 300
mm átmérőjű cső fektetése a feladat.
33 víznyelő és tisztító akna elhelyezése a feladat a beavatkozási területen.
A feltört burkolat teljes szélességben új szegélyt kapnak az Ady Endre sétány 470 folyóméter kiemelt
szegély, 56 folyóméter K szegély építése, valamint 374 folyóméter süllyesztett szegély építése a feladat,
ezek után 25 cm vastagságú folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése összesen 327 m3
mennyiségben, majd 8 cm vastagságban AC22 kötőréteg építése 104 m3 mennyiségű aszfalttal, majd a
felső réteg 4 cm vastagságú AC11 kopóréteg építése 52 m3 mennyiségben.
A burkolat rekonstrukciója esetén
A Tapolca sétány esetében 711 folyóméter K szegély építése a feladat majd a 15 cm vastagságú Ckt-4
alapréteg 99 m3, 7 cm vastag AC22 kötőréteg 46 m3 aszfalt és 4 cm vastag AC11 kopóréteg építése 50
m3 mennyiségben beépítése a feladat. A Szalmavári utcában a meglévő burkolat profilmarása 674 m2
felületen majd 15 cm vastag Ckt-4 alapréteg beépítése 23 m3 mennyiségben, valamint 9 cm vastag AC22
kötőréteg építése 14 m3 mennyiségű aszfaltból.
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 két projekt által megvalósuló fejlesztés
szervesen összefüggő, egységes és homogén, egybefüggő burkolatokkal valósul meg az engedélyezési
és kiviteli terveknek megfelelően, műszaki lehatárolásukra nincsen lehetőség. A kivitelezésre átadott
munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) 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 kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező
esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra
bontása nem biztosítható.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak
az ajánlattevő által az ajánlatában
megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő
termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen
az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki
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leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben eznem történik meg, akkor Megrendelő
nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről
állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Megfelelően alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm.
A részletes műszaki leírást és mennyiségi adatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pont M.2. pontban megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez
szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max.
36 hónap) 30
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042
II.2.9) További információ:
II.2.7.) pontban megadott, a munkaterület átadásától számított, naptári napokban kifejezett határidő
a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határidejét jelenti. A műszaki átadás-átvételi eljárás
időtartama 30 naptári nap.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítése során legalább 6 fő hátrányos helyzetű munkavállalók bevonására köteles. Hátrányos helyzetű
munkavállalónak minősülnek:
- a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
- az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy
szakképesítést (ISCED 3),
- az 50 éven felüli életkorú személyek,
- a megváltozott munkaképességűek,
- a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról,
ápolási díjról visszatérők,
- a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
- az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
- az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen
személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
- az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk
megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen.
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:
06121 / 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: Csapadékvíz csatorna 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: 2022/06/16 (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
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14854675218
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
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: 197946459
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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V.2.10)
V.2.11)

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: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14854675218
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
Hivatalos név: BOROSZLÁN Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12487712219
Postai cím: Aradi Utca 1
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12487712219
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23118816218
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218
Hivatalos név: Somló-Innovex Fővállalkozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11326164219
Postai cím: Arany János Utca 11.
Város: Bakonyjákó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8581
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11326164219
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218

862
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Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pápa Város Önkormányzata (13539/2022)
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: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734178219
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 89515084
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://papa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
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:
Bakony-ér feletti híd kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000572912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

865

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233252-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pápa Város belterületén található Várkertben, a területen keresztülfolyó Bakony-ér felett a Várkerti
sétálóutat (6402/9. és 6406. hrsz) átvezető gyalogos híd kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési
határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron a II.2.4) pontban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37369328 (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: Bakony-ér feletti híd kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

866

Kiegészítő szójegyzék

45233220-7

További tárgyak:
45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápa (6402/9., 6406., 6408 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
A Pápa Város belterületén található Várkertben, a területen keresztülfolyó Bakony-ér felett a Várkerti
sétálóutat (6402/9. és 6406. hrsz) átvezető gyalogos híd kivitelezési munkáinak elvégzése.
A Bakony-ér felett építendő híd a 2021-be átadott Várkerti kávézót és a szintén 2021-ben kivitelezett Zöld
Város II. projekt keretében épített parkot köti össze.
A munkálatok kezdetén többek között a 45 m3 földet kell kitermelni, valamint 72 m3 földet kell elrendezni
a további munkálatok megkezdése előtt. 48 m3 földet kell a munkagödörbe visszatölteni melynek
legalább 95% -s tömörségének kell lennie. 52 m3 töltés építése 95 % -os tömörségben. 31,7 m3 vasalt sáv
alap építése, majd 21,3 m3 vasbeton építése a feladat az alapozási terveknek megfelelően.
A kerékpáros hídszerkezethez 2,89 m3 fa korlát, 3,63 m3 fa pallózat, 8,74 m3 fa szerkezet szükséges,
továbbá 42,1 m2 bitumenvázas védelem, 2330 kg idomacél szerelvény készítése, 135 kg földelési
szerelvények az érintésvédelemhez, rézsűk és rézsűkúpok burkolása betonba rakott terméskővel 103 m2
felületen.
A beszerzés részletei a tervekben, valamint a költségvetésben részletezettek szerint kell a kivitelezőnek
végrehajtania.
A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak
az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű
vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles
valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó
anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben
ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek
szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának
szabályait megfelelően kell alkalmazni. 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. Jelen
eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot
a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni.
A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az
ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető
ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
(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) névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően
előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max 36 hónap) 15
2 elelős műszaki vezető (MV-VZ) névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max 36 hónap) 15
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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:
II.2.7.) pontban megadott, a munkaterület átadásától számított teljesítési határidő a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárásának határidejét jelenti. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 30
naptári nap.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.
Alkalmazott értékelési módszer: az 1-2. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes
arányosítás módszere, a 3.számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás
módszere kerül alkalmazásra a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március
25.) 1. számú melléklet A.1.ab pontja, illetőleg A.1.aa) pontja szerinti értékelési módszere alapján.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 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: Bakony-ér feletti híd kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13023654219
Postai cím: Devecseri Utca 18-20
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsifal@kovacsifal.hu
Telefon: +36 302279097
Internetcím(ek): (URL) http://www.kovacsifal.hu
Fax: +36 89351081
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654219
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: 37369328
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 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:
Hivatalos név: Kútház Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12661303208
Postai cím: Kálvinista Utca 1/a.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12661303208
Hivatalos név: Cell-Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23317682218
Postai cím: Széchenyi Utca 2/A 1/1
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23317682218
Hivatalos név: KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13023654219
Postai cím: Devecseri Utca 18-20
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654219
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:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Segesd Község Önkormányzata (13624/2022)
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: Segesd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15398587214
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Segesd
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7562
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Katalin
Telefon: +36 82598002
E-mail: vargakata81@segesd.hu
Fax: +36 82598001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.segesd.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:
Segesd Község csapadékvíz-elvezetése
Hivatkozási szám: EKR000365772022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45247112-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című,
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése. A beruházás
engedélyköteles beruházás.
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.
Csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek
átépítése. Az átépítéssel érintett kapubejárók helyreállítása. A tervezett fejlesztés csak belterületi
szakaszokat érint.
Tervezett létesítmények tételes kimutatása
• Tervezett burkolt árok hossza (átereszek nélkül): 2581,5m
• Tervezett profilozás hossza (átereszek nélkül): 430,7 m
• Út alatti (keresztirányú) áteresz, illetve gyűjtő áteresz hossza: 41,5m
• Összesen: 3053,7m
• Tervezett áteresz, rácsos áteresz darabszáma jellemzően kapubejáróknál: 121 db
A vízimunka jellege:
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Csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek
átépítése. Az átépítéssel érintett kapubejárók helyreállítása. A tervezett fejlesztés csak belterületi
szakaszokat érint.
A tervezett műszaki megoldás általános ismertetése:
Síkrajzi méréssel és szemrevételezéssel megállapítható, hogy a települési csapadékvíz elvezető hálózat
jellegében alkalmas lenne a keletkező csapadékvizek elvezetésére, azonban rendeltetésszerű használata
csak a szükséges beavatkozások elvégzését követően lehetséges.
Ezek az alábbiak:
- árokprofilozás, a kiszoruló föld elszállítása, füvesítés
- megsüllyedt, sérült, átereszek átépítése, ép átereszek helyreállítása a kapubejárók helyreállításával, és a
hiányzók elkészítése.
- új átereszek építése
- meglévő burkolatlan földárok burkolása
A tervezett beavatkozás a helyszínrajzokon jelölésre kerültek. Árok lefedése nem történik. A meglévő
rendszer nem egységes, a kapubejáró alatti átereszek változatos méretűek, állapotuk leromlott, sok
esetben a lejtésük sem megfelelő, Így a meglévő csapadék vízelvezető hálózat nem tudja megfelelően
ellátni feladatát, amely különösen nagyobb mennyiségű csapadék esetén fejti ki kedvezőtlen hatását.
A vizek helyben tartása érdekében a burkolt árok alja gyephézagos térkőből készül, továbbá szivárgó
cölöpök is kerülnek elhelyezése. A szivárgó cölöpök pontos elhelyezkedését a hossz-szelvény tartalmazza.
Az így kialakított műszaki megoldás alkalmas a keletkező csapadékvíz részleges helyben tartására.
A levezetendő víz mennyisége és minősége, a levezetés indokolása:
Az árkokat 5 méterenként 16 cm átmérőjű 1 m mélységű kavicscölöpök lemélyítésével terveztük azért,
hogy a csapadékvíz egy része a talajba tudjon szivárogni, illetve szikkadni, azonban ezt a hatást a
hidraulikai méretezésben a biztonság javára történő elhanyagolással
nem vettük figyelembe. A vizek minőségét a csapadékvíz által magával sodort hordalék határozza meg.
Az utakról a téli sózás miatt sós hólé is kerül az árokrendszerbe, az alkalmazott építőanyagok elviselik a
vegyi hatást. A csekély forgalom miatt az olajszennyezés nem jelentős mértékű. Rendkívüli szennyeződés
még nem fordult elő, havaria intézkedésre még nem volt szükség. A befogadó burkolt árokban csak kis
mennyiségű sós felszíni víz szivároghat a felszín alá.
A művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai:
A tervezett burkolt árok a mintakeresztszelvények szerint homokos kavics ágyazaton készített
monolitbeton C-16-32KK alapra helyezett betonlapokból épül, a Helyszínrajzon jelölt nyomvonalon. A
6-0-1 jelű ágon a 0+000 és 0+28,5 szelvények között energiatörő fog
beépítése szükséges. A környező terepet a hossz- és keresztszelvények szerinti kialakításhoz igazodóan
kell rendezni.
Építés, szerelés:
A meglévő átereszek átépítésre kerülnek, ezeket és az árkokat az átépítés során, szükség esetén ki kell
tisztítani. A kivitelezés megkezdését az érintett hatóságoknak és a közművek kezelőinek be kell jelenteni. A
keresztezett és megközelített közműveket kézi
földmunkával kell feltárni.
Burkolatbontások:
A tervezett kialakítás szilárd burkolat (kapubejárók) bontását is tartalmazza a szükséges helyeken. A
burkolat, illetve zöldfelület felbontása esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani. A tervezési terület
érint magántulajdonú területet is. A 6814 számú országos közút 16 km 636 m szelvényében tervezett
átereszek miatt a burkolatot fel kell bontani és az előírtak szerint helyre kell állítani.
Folytatás a II.2.4. A közbeszerzés mennyisége rovatban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

874

Érték: 195204240 (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: Segesd Község csapadékvíz-elvezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7562 Segesd, 481/8. hrsz, 481/9. hrsz., 482. hrsz., 483/1. hrsz., 483/2.
hrsz., 504. hrsz., 505.hrsz., 506.hrsz., 507.hrsz., 515/3. hrsz., 538. hrsz., 568. hrsz., 569. hrsz., 596/1.hrsz., 597.
hrsz., 639. hrsz., 640/2. hrsz., 659/1. hrsz., 659/2. hrsz., 659/3. hrsz., 659/4. hrsz., 659/5. hrsz., 659/6. hrsz.,
791/1. hrsz., 791/2. hrsz., 791/3. hrsz., 792/1. hrsz., 792/2. hrsz., 792/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése rovat folytatása:
Építés, szerelés:
Földmunkák:
Burkolatlan, zöldterület esetében a munkaárok kiemelését megelőzően a területen lévő humuszt 20 cm
vastagságban el kell távolítani és a föld visszatöltéséig elkülönítetten deponálni kell. A munkaárokból
kitermelt talajokat visszatöltésre fel lehet használni. Visszatölteni csak kő és szerves anyag mentes
szemcsés talajokat szabad. A visszatöltésbe fagyott talaj nem építhető be. A visszatöltésre kerülő talaj
minősége az eredeti kiemelt talaj minőségénél nem lehet rosszabb. Visszatöltéskor a talaj víztartalma
az optimális érték körüli legyen. A visszatöltött talajt Trρ 85 %-ra tömöríteni kell. Burkolat alatt a felső 50
cm szükséges tömörségi foka Trρ 95 %. A terítési rétegvastagságot és a szükséges tömörítési munkát
próbatömörítéssel kell meghatározni.
Csőfektetés:
A tervezett átereszek változó méretű tokos-talpas betoncsövekből épülnek. A beton csövek sajátos fizikai,
kémiai és mechanikai tulajdonságokkal bírnak, melyek miatt a szállítás, a tárolás és az anyagmozgatás
terén is be kell tartani a gyártó előírásait. Kettő helyen a meglévő villanyoszlop az árok nyomvonalába esik,
ezért megkerülése céljából DN 400 KG-PVC csőszakasz kerül beépítésre.
Közműkeresztezések:
Az érintett belterületen vízvezeték-, gázvezeték, elektromos- és távközlési hálózat föld és légkábel,
szennyvízcsatorna üzemel. A meglévő közműveket az érintett közmű üzemeltetőkkel egyeztettük,
az egyeztetésről készült jegyzőkönyvek a műszaki leírás mellékletét képezik. Az egyeztetések alapján
a meglévő közműveket a helyszínrajzokon ábrázoltuk. Amennyiben a tervezett vízelvezető rendszer
meglévő közművet vagy annak bekötését keresztezi, illetve annak védősávjában, azzal párhuzamosan
halad, a tervezett közmű részéről
az adott közművel szemben - üzemeltetői szempontok alapján - érintettség áll fenn. Érintettség esetén
a vonatkozó szabványokat és rendeleteket (MSZ 7487/2-80, és MSZ 7048/2-83 szabványok, 123/1997.
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(VII.18.) Korm. rendelet, 122/2004. (X.15.), és 80/2005. (X.11.) GKM rendeletek, 4/1981. (III.11.) KPM-IpM
együttes rendelet) továbbá az érintett közmű üzemeltetőjének előírásait be kell tartani.
Ivóvízvezeték, Szennyvízcsatorna
A meglévő ivóvíz és szennyvízvezeték hálózatot az DRV Zrt. üzemelteti. A tervezett csapadékvíz elvezető
rendszer érinti és keresztezi a meglévő ivóvíz és szennyvíz hálózatot, a kivitelezéshez az üzemeltető
szakfelügyelete szükséges.
Gázvezeték
A tervezési területen lévő gázellátó hálózatot az E·ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemelteti. A
gázvezeték védőtávolsága helyszínen ellenőrizendő! Azokon a szakaszokon, ahol a meglévő gázvezeték
és a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer távolsága 2,0m vagy annál kisebb, gépi földmunka nem
végezhető, beleértve a fúrási tevékenységet is! A gázvezeték átlagos fektetési mélysége 1.1-1.4 m közötti!
Gázvezeték keresztezésnél, ahol a védőtávolság 0.8-1.0m közötti védőcső elhelyezése kötelező a
gázvezetékre, mely vastagfalu burokcső SDR17.6. Végei purhabbal tömítve, kétoldalt teljes hosszban
bandázsolva. A jegyzőkönyvben foglalt védőtávolság környezetében csak óvatos kézi földmunka
végezhető az üzemeltető szakfelügyelete mellett. Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához
szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres
övezeten belül végezni nem lehet!
Elektromos vezeték
A tervezési területen kiépített földkábel-, illetve légvezeték hálózatot az E·ON Dél-Dunántúli Áramhálózati
Zrt. üzemelteti. A tervezett vízelvezető rendszer érinti és keresztezi a meglévő elektromos energiaellátó
hálózatot. A légvezeték hálózat tartószerkezeteinél, valamint a kábel megközelítésére a szabványokban
előírt védőtávolságot be kell tartani. A kábeleket feltárás után azonnal védőcsőbe kell helyezni. A védőcső
a munkaárok mindkét oldalán 0,5 m-rel nyúljon túl, végeit befogottan kell megerősíteni, hogy elmozdulás
esetén biztosítva legyen. A kábelek feltárása a védőcsövek elhelyezése és a föld visszatöltése csak az
üzemeltető szakfelügyelete mellett történhet. A kábelek 2,0 m-es körzetében csak kézi földmunka
végezhető. A 20 kV-os kábelen védőcsövet csak feszültségmentes állapotban lehet elhelyezni. A
légvezeték oszlopainak 1,0 m-es körzetében földmunka (árokásás) nem végezhető. A kivitelezéshez
szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 7 nappal a kell megkérni.
Távközlési vezeték
A kiépített távközlési hálózatot (földkábel, és légvezeték) a Magyar Telekom Nyrt. és E.on oszlopsoron a
Lát-Sat Kft. üzemelteti.
A tervezett vízelvezető rendszer érinti és keresztezi a meglévő távközlési hálózatot. A teljes településen
szükséges a távközlési kábelek kitűzése, melyet a kivitelezés előtt min. 8 nappal írásban meg kell rendelni.
A kábel kitűzéseken túl az építés idejére szintén szakfelügyeletet kell biztosítani.
Ideiglenes forgalomkorlátozás
A tervezett létesítmények építése során ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani és fenntartani az építés
idején. A
forgalomtechnikai tervet - az általa alkalmazott gépek, technológiák és a kivitelezés ütemezése és
időszükséglete alapján - a Kivitelezőnek kell elkészítenie, illetve engedélyeztetni az útburkolat kezelőjével!
Üzemeltetés, karbantartás
A kivitelezést követően a megfelelő vízszállítási kapacitás biztosítása érdekében a meglévő és tervezett
műtárgyak rendszeres tisztítását legalább évente biztosítani kell. Extrém mennyiségű csapadékot
követően a hordalék eltávolítása eseti jelleggel ennél gyakrabban is szükséges lehet.
Munkavédelem
Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabályokat. Különösen
ügyelni kell arra, hogy az építési munka forgalom közelében zajlik. A terület közelében lakók járnak.
Ügyelni kell arra, hogy az építési terület minden esetben el legyen korlátozva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (24-60 hónap) 15
2 A felhívás III.1.3. M.2. pontjában megjelölt szakember (MV-VZ) jogosultság megszerz. szüks. szakmai
gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont: teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadástól számított 9
hónap.
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.
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
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07368 / 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: Segesd Község csapadékvíz-elvezetése
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: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11483416214
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: novicspeter@novicskft.hu
Telefon: +36 309297391
Internetcím(ek): (URL) www.novicskft.hu
Fax: +36 82553592
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11483416214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 23721250243
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.reaszfalt.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 195204240
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: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11221375214
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@investment.hu
Telefon: +36 82529250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82529253
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375214
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
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: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11483416214
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11483416214
Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11221375214
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375214
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (13621/2022)
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: SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21093384213
Postai cím: Dózsa György Út 88.
Város: Szada
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Szabolcs
Telefon: +36 703179128
E-mail: szadanova@szada.hu
Fax: +36 28200602
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szada.hu/szada-nova-nonprofit-kft
A felhasználói oldal címe (URL): https://szada.hu/szada-nova-nonprofit-kft
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: önkormányzati kapcsolódó közfeladatok ellátása
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:
Útfelújítási munkák 2022 évre
Hivatkozási szám: EKR000751012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Vállalkozási szerződés keretében Szada közigazgatási területén
megvalósítandó
útfejlesztések keretében lakóutcák útépítési, kapcsolódó közmű kiváltási, továbbá csapadékvíz elvezetési
kivitelezési
munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
1 rész:-Ezredes utca felújítása,
2 rész: Földvár-Várdombi-Berek utca felújítása,
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá valamennyi kivitelező hatáskörbe tartozó kiegészítő feladat
elvégzése (pl:
előzetes állapotfelvétel, szakfelügyelet megrendelése a kivitelezéssel összefüggésben, megvalósulási
tervdokumentáció
elkészítése geodéziai beméréssel, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az
engedélyek
beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által
biztosítandó
dokumentáció elkészítése).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 151185000 (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: Ezredes utca felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2111 Szada
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ezredes utca felújítása, szilárd burkolattal történő kiépítése
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
KÖZMŰVEZETÉKEK
CSATORNA VEZETÉKEK
Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése Tisztító akna fedlap szintbehelyezés 17 db
ÚTÉPÍTÉS
FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Földműépítés bevágásból
Bevágás kiszélesítése, árokprofil kialakítása 138m3
Bevágásból felesleges föld elszállítása138 m3
Egyéb földmunkák
Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással 15 m3
Talajelválasztó réteg 100 kN/m geo-textília beépítésével 970m2
ÚTALAPOK
Stabilizált útalapok
M22 jelű mechanikai stabilizáció 73m3
ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)
Kopórétegek
AC-11 kopó 46m3
EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Süllyesztett szegély készítése 462 m
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Padka készítése nemesítő keverékből (10 km-ig)59m3
Tereprendezés jellegű földmunkák 10m3
VÍZÉPÍTÉS
EGYÉB VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Talpszivárgók készítése 138 m3
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
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meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az
eredményhirdetés után az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet Jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24
hónap) 15
2 2.A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó
általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: NETTÓ AJÁNLAT ÁR(tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési módszertan:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
1. NETTÓ AJÁNLAT ÁR(tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás.
2. Minőségi értékelési szempontok tekintetében:
-Többlet Jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap) -nagyobb jobb egyenes arányosítás
-A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi
orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 nap)-kisebb jobb fordított arányosítás
A felhívás II.2.7) pontja tájékoztató jellegű, lásd részletesen szerződéstervezet.
II.2.1)
Elnevezés: Földvár-Várdombi-Berek utca felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2111 Szada
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földvár-Várdombi-Berek utca felújítása felújítása, szilárd burkolattal történő kiépítése
Földvár utca:
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ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
KÖZMŰVEZETÉKEK
CSATORNA VEZETÉKEK
Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése
Tisztító akna fedlap szintbehelyezés 17 db
ÚTÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Terület előkészítés
Bozót- és cserjeirtás :350m2
Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között 8db
FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Földműépítés bevágásból
Bevágás kiszélesítése, árokprofil kialakítása 129m3
Bevágásból felesleges föld elszállítása 129m3
Egyéb földmunkák
Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással 35m3
Talajelválasztó réteg 100 kN/m geo-textília beépítésével 900m2
ÚTALAPOK
Stabilizált útalapok
M22 jelű mechanikai stabilizáció 155m3
M56 jelű mechanikai stabilizáció 541m3
ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)
Kopórétegek
AC-11 kopó 78m3
EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Kiemelt vízelvezetős ("K") szegély készítése 303m
Süllyesztett szegély készítése 666m
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Padka készítése nemesítő keverékből (10 km-ig) 192m3
Tereprendezés jellegű földmunkák10m3
VÍZÉPÍTÉS
EGYÉB VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Talpszivárgók készítése 129m3
Várdombi utca:
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
KÖZMŰVEZETÉKEK
CSATORNA VEZETÉKEK
Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése
Tisztító akna fedlap szintbehelyezés 7db
ÚTÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Terület előkészítés
Bozót- és cserjeirtás 150 m2
Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)
Aszfalt útburkolatok táblás bontása 5m3
Kiemelt, döntött vagy süllyesztett szegély bontása 77m
FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Egyéb földmunkák
Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással 30m3
Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással 55m3
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ÚTALAPOK
Stabilizált útalapok
M22 jelű mechanikai stabilizáció 82m3
M56 jelű mechanikai stabilizáció 78m3
ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)
Kopórétegek
AC-11 kopó 51m3
EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Kiemelt vízelvezetős ("K") szegély készítése 256m
Süllyesztett szegély készítése 200m
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Padka készítése nemesítő keverékből (10 km-ig) 55m3
Tereprendezés jellegű földmunkák 27m3
Berek utca:
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
KÖZMŰVEZETÉKEK
CSATORNA VEZETÉKEK
Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése
ÚTÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Terület előkészítés
Bozót- és cserjeirtás100m2
FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Földműépítés bevágásból
Bevágás kiszélesítése, árokprofil kialakítása 210m3
Bevágásból felesleges föld elszállítása 210m3
Egyéb földmunkák
Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással 15m3
Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással 87m3
ÚTALAPOK
Stabilizált útalapok
M22 jelű mechanikai stabilizáció 119m3
M56 jelű mechanikai stabilizáció 74m3
ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)
Kopórétegek
AC-11 kopó 74m3
EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Kiemelt vízelvezetős ("K") szegély készítése 21m
Süllyesztett szegély készítése 657m
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Padka készítése nemesítő keverékből (10 km-ig) 87m3
Tereprendezés jellegű földmunkák 15m3
VÍZÉPÍTÉS
ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK
Földárok építése 210m3
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
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meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az
eredményhirdetés után az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet Jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24
hónap) 15
2 2.A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó
általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: NETTÓ AJÁNLAT ÁR(tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési módszertan:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
1. NETTÓ AJÁNLAT ÁR(tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás.
2. Minőségi értékelési szempontok tekintetében:
-Többlet Jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap) -nagyobb jobb egyenes arányosítás
-A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi
orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 nap)-kisebb jobb fordított arányosítás
A felhívás II.2.7) pontja tájékoztató jellegű, lásd részletesen szerződéstervezet.
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)
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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: 1 Elnevezés: Ezredes utca 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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: 13864822213
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
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NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: gerecse@kobarlang.com
Telefon: +36 308148877
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13864822213
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: 29320000
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: 13864822213
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13864822213
Hivatalos név: Platinum and Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25103478213
Postai cím: Kölcsey Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25103478213
Hivatalos név: ESPIUS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14933855241
Postai cím: Laborc Utca 2/a. Laborc utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14933855241
Hivatalos név: G-ferr Útép Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27178829243
Postai cím: Csányi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27178829243
Hivatalos név: Sankóbau 2020 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26243900213
Postai cím: Móricz Zsigmond utca 61
Város: Pilis
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26243900213
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Földvár-Várdombi-Berek utca 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: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: 13864822213
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: gerecse@kobarlang.com
Telefon: +36 308148877
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13864822213
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: 121865000
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: (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: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: 13864822213
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13864822213
Hivatalos név: Platinum and Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25103478213
Postai cím: Kölcsey Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25103478213
Hivatalos név: ESPIUS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14933855241
Postai cím: Laborc Utca 2/a. Laborc utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14933855241
Hivatalos név: G-ferr Útép Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27178829243
Postai cím: Csányi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27178829243
Hivatalos név: Sankóbau 2020 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26243900213
Postai cím: Móricz Zsigmond utca 61
Város: Pilis
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26243900213
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:
2022/05/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (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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Szentendre Város Önkormányzat (13443/2022)
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: Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731292213
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentendre.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentendre.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000381152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

896

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Vasvári-Forgách-Szentlászlói út víztelenítés
A PLANTUM’3 bt által 08/2016 számon készített „Szentendre, Vasvári Pál utca csapadékvíz elvezetés
tervezése a Forgách utca és a Mária utcai befogadó között” kiviteli terv alapján az alábbi főbb munkákat
kell elvégezni:
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a
forgalomtechnikai táblázás kihelyezése, 500 m hosszban biztonsági védőkorlát készítése, majd a 11 m3es kézi közműfeltárások elvégzése. Az előkészítés során 122 m3 munkaárok készítése gépi erővel, meglévő
terméskő támfal és betonozott padka, árok bontása a kiszoruló anyag elszállításával 120 m3.
1 db hordalékfogós műtárgy építése, 18 m D400 beton csatornával, fordító aknával, 102 m (CSOMIÉP,
vagy azzal egyenértékű) TB 30/50/40 árokelem vasbeton erősítő bordával, TBF 40 típusú 10 t teherbírású
fedlappal.
A Szentlászlói út mentén – Forgách utca és a Mária utca között – egyedileg előregyártott U65/30/100
támfalas árokelem beépítése 122 m hosszon 7 db fedlap beépítésével gyalogos és gépjármű behajtókban.
A padka helyreállítása C30/37 minőségű sóálló betonnal, hézagolással min 15 cm vastagságban.
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza.
2. rész: Kút - Líra utcák víztelenítés
A HUNGAROFRELY Kft 22/17 számon készített „Szentendre, Kút utca (Pásztor utca – Kisforrás utca közötti
szakasz”, valamint a „Szentendre, Líra utca (Szentlászlói út – Pásztor utca közötti szakasz” kiviteli terve
alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni:
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően
a forgalomtechnikai táblázás kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások
elvégzése, földkiemelés 457,4 m3 mennyiségben, a kiszoruló földanyag elszállítása lerakóba, dúcolás
617,6 m2 felületen. D600-as beton cső fektetése 25,5 m, D300-as beton cső fektetése 8,2 m, DN500 PVCU SN8 cső fektetése 37,5 m, DN400 PVC-U SN8 cső fektetése 37,6 m, DN300 PVC-U SN8 cső fektetése 55
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m hosszon, 12 db D1000-es tisztító akna beépítésével, D600, D400, D300-as beton kitorkoló műtárgy
építésével, a szükséges kiegészítő munkákkal.
16 m TB 30/50/40 beton mederelem beépítése 15 m TBF 30/50/40 fedlappal 5t tengelyterhelésre.
Nyíltfelszínű árok építése TB 20/30/30 beton mederelemekkel, TBF 20/30/30 fedlapokkal 39 m hosszban.
DN300 FASERFIX KS rácsos folyóka beépítése 11,7 m hosszban. 3 db víznyelő akna beépítése D400
terhelésre.
Beton padkafolyóka építése 12 m hosszban, „K” útszegély beépítése 75m hosszban, kettős „K” szegély
beépítése 14 m hosszban a szükséges útszélek megvágásával, burkolatok helyreállításával.
Az útburkolatok helyreállítása 10,6 m3 aszfalbeton felhasználásával.
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza.
A fenti gyártmány elnevezésekkel jellemzett termékekkel egyenértékű termék is elfogadható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86039722 (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: Vasvári-Forgách-Szentlászlói út víztelenítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Vasvári-Forgách-Szentlászlói út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PLANTUM’3 Bt által 08/2016 számon készített „Szentendre, Vasvári Pál utca csapadékvíz elvezetés
tervezése a Forgách utca és a Mária utcai befogadó között” kiviteli terv alapján az alábbi főbb munkákat
kell elvégezni:
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a
forgalomtechnikai táblázás kihelyezése, 500 m hosszban biztonsági védőkorlát készítése, majd a 11 m3es kézi közműfeltárások elvégzése. Az előkészítés során 122 m3 munkaárok készítése gépi erővel, meglévő
terméskő támfal és betonozott padka, árok bontása a kiszoruló anyag elszállításával 120 m3.
1 db hordalékfogós műtárgy építése, 18 m D400 beton csatornával, fordító aknával, 102 m (CSOMIÉP,
vagy azzal egyenértékű) TB 30/50/40 árokelem vasbeton erősítő bordával, TBF 40 típusú 10 t teherbírású
fedlappal.
A Szentlászlói út mentén – Forgách utca és a Mária utca között – egyedileg előregyártott U65/30/100
támfalas árokelem beépítése 122 m hosszon 7 db fedlap beépítésével gyalogos és gépjármű behajtókban.
A padka helyreállítása C30/37 minőségű sóálló betonnal, hézagolással min 15 cm vastagságban.
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza.
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A fenti gyártmány elnevezésekkel jellemzett termékekkel egyenértékű termék is elfogadható.
(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-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve) 10
2 Jótállás időtartama az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári
hónapokban megadva (36 és 60 hónap között értékelve, 36 alatt érvénytelen) 10
3 Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban
(0 és 24 hónap között értékelve) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül 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:
II.2.5) ponthoz kiegészítés:
- a Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata
hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények szakterület (MV-VZ), vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú tapasztalat a
minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja.
- a Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata
hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ), vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú tapasztalat a
minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja.
Mindkét részhez megjelölhető ugyanaz a szakember is szakterületenként, továbbá egy szakember akár
mindkét szakterületre és mindkét részre is megjelölhető, de az értékelési szempont szerinti megajánlás
alátámasztásának egyértelműsége érdekében egy adott szakterületre részenként maximum egy
szakember jelölhető meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kút és Líra utca víztelenítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Kút - Líra utcák
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A HUNGAROFRELY Kft 22/17 számon készített „Szentendre, Kút utca (Pásztor utca – Kisforrás utca közötti
szakasz”, valamint a „Szentendre, Líra utca (Szentlászlói út – Pásztor utca közötti szakasz” kiviteli terve
alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni:
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően
a forgalomtechnikai táblázás kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások
elvégzése, földkiemelés 457,4 m3 mennyiségben, a kiszoruló földanyag elszállítása lerakóba, dúcolás
617,6 m2 felületen. D600-as beton cső fektetése 25,5 m, D300-as beton cső fektetése 8,2 m, DN500 PVCU SN8 cső fektetése 37,5 m, DN400 PVC-U SN8 cső fektetése 37,6 m, DN300 PVC-U SN8 cső fektetése 55
m hosszon, 12 db D1000-es tisztító akna beépítésével, D600, D400, D300-as beton kitorkoló műtárgy
építésével, a szükséges kiegészítő munkákkal.
16 m TB 30/50/40 beton mederelem beépítése 15 m TBF 30/50/40 fedlappal 5t tengelyterhelésre.
Nyíltfelszínű árok építése TB 20/30/30 beton mederelemekkel, TBF 20/30/30 fedlapokkal 39 m hosszban.
DN300 FASERFIX KS rácsos folyóka beépítése 11,7 m hosszban. 3 db víznyelő akna beépítése D400
terhelésre.
Beton padkafolyóka építése 12 m hosszban, „K” útszegély beépítése 75m hosszban, kettős „K” szegély
beépítése 14 m hosszban a szükséges útszélek megvágásával, burkolatok helyreállításával.
Az útburkolatok helyreállítása 10,6 m3 aszfalbeton felhasználásával.
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza.
A fenti gyártmány elnevezésekkel jellemzett termékekkel egyenértékű termék is elfogadható.
(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-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve) 10
2 Jótállás időtartama az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári
hónapokban megadva (36 és 60 hónap között értékelve, 36 alatt érvénytelen) 10
3 Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban
(0 és 24 hónap között értékelve) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozóidíj tartalékkeret nélkül opcióval nettó / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az opciós munkák megrendeléséről, vagy megrendelésének mellőzéséről
(külön, az opciós munkák sorszámozása szerinti fontossági sorrendben) a beérkezett ajánlatok áraira és a
rendelkezésre álló, illetőleg rendelkezésre bocsátható fedezetre tekintettel dönt a közbeszerzési eljárást
lezáró döntésében.
1. opciós munka:
Kút utca (Szűcs József – Kadarka utcák között) útburkolat helyreállítás
Az ARGON-GEO Kft 175-044-9 számon készített „Szentendre, Kút utca burkolatjavítása a Pásztor utca és a
Kadarka utca között” terve alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni:
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően
a forgalomtechnikai táblázás kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások
elvégzése, tükörkészítés 27 m3 mennyiségben, tömörítés hengerléssel 345 m2 felületen a szükséges
kiegészítő munkákkal.
ZK 12/40 zúzott mészkő alap (vizes makadám), útalap készítése 27 m3, ZK 0/8 zúzott mészkő kiékelő réteg
építése 17 m3 locsolással, hengerléssel, az oldalesések biztosításával.
Padka építése helyben bontott zúzottkő és 10 m3 ZK 0/8 zúzott mészkő kiékeléssel, tömörítéssel.
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza.
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2. opciós munka: Kút utca (Pásztor – Szűcs József utcák között) útburkolat helyreállítás
Az ARGON-GEO Kft 175-044-9 számon készített „Szentendre, Kút utca burkolatjavítása a Pásztor utca és a
Kadarka utca között” terve alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni:
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően
a forgalomtechnikai táblázás kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások
elvégzése, tükörkészítés 39 m3 mennyiségben, tömörítés hengerléssel 405 m2 felületen a szükséges
kiegészítő munkákkal.
ZK 12/40 zúzott mészkő alap (vizes makadám), útalap készítése 24 m3, ZK 0/8 zúzott mészkő kiékelő réteg
építése 20 m3 locsolással, hengerléssel, az oldalesések biztosításával.
Padka építése helyben bontott zúzottkő és 14 m3 ZK 0/8 zúzott mészkő kiékeléssel, tömörítéssel.
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz kiegészítés:
- a Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata
hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények szakterület (MV-VZ), vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú tapasztalat a
minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja.
- a Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata
hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ), vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú tapasztalat a
minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja.
Mindkét részhez megjelölhető ugyanaz a szakember is szakterületenként, továbbá egy szakember akár
mindkét szakterületre és mindkét részre is megjelölhető, de az értékelési szempont szerinti megajánlás
alátámasztásának egyértelműsége érdekében egy adott szakterületre részenként maximum egy
szakember jelölhető meg.
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
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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: 1 Elnevezés: Vasvári-Forgách-Szentlászlói út víztelenítés
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: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
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E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
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: 42269593
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák, WC
konténer bérlés, dúcolási munkák, víztelenítési munkák, fuvarozás, geodézia, szakfelügyeletek, vízépítési
munkák, forgalomtechnika, növénytelepítés, útépítési munkák részfeladatai, laborvizsgálatok, 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:
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.2.11)

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: Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10238433213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 73
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433213
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
Hivatalos név: TÉR Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14568660241
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14568660241
Hivatalos név: ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT
Nemzeti azonosítószám: 10700282213
Postai cím: Szentlászlói Út 173
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10700282213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kút és Líra utca víztelenítés
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

903
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10238433213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 73
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: deponatorkft@gmail.com
Telefon: +36 12860586
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12861017
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433213
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: 43770130
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)
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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: Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10238433213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 73
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433213
Hivatalos név: TÉR Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14568660241
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14568660241
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
Hivatalos név: ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT
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Nemzeti azonosítószám: 10700282213
Postai cím: Szentlászlói Út 173
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10700282213
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:
2022/03/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Tiszántúli Református Egyházkerület (13303/2022)
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: Tiszántúli Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: 19876182409
Postai cím: Kálvin Tér 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ttre.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ttre.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
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:
EFOP-4.1.5-16-2017-00094-Kunmadaras Ref. Ált. Isk.
Hivatkozási szám: EKR001531602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

908

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EFOP-4.1.5-16-2017-00094 azonosító számú projekt keretében meglévő helyi védettség alatt álló
iskolaépület bővítése földszintes lapostetős épülettömeggel. A tervezett új funkciók, a meglévő/
megmaradó tornatermi épület kiszolgáló helyiségei. Szabványosított öltözőkkel, orvosi szobával,
tornatanári irodával, tanári pihenővel, vizes blokkal, valamint egy 120 adagos melegítőkonyha étkezővel.
Az új épület időbeli és fizikális átkötést próbál létrehozni a két külön kor szellemében épült épülettömegek
közt, mindezt úgy, hogy pótolja azok hiányosságait. A tornaterem és hozzá tartozó szabványnak megfelelő
funkciókkal, valamint az iskolaépület új bejárata kíván lenni, egy megfelelő méretű bejárattal, és aulával,
amelyből megközelíthető az étkező-konyha, valamint a zsibongó is. Az említett projekt magában foglalja
az új épület építését, valamint a meglévő tornatermi épület hőtechnikai korszerűsítését is.
Konyha+étkező: 110,18 m2 hasznos alapterület
Tornaterem: 319,14 m2 hasznos alapterület
JELENLEGI BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
• • Telek területe: 5748 m2
• • Beépített alapterület: 1308,67 m2
• • Beépítettség: 22,76 %
• • Zöldfelületi fedettség: 3095,66 m2
• • Zöldfelület: 53,85 %
TERVEZETT I. ÜTEM BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
• • Telek területe: 5748 m2
• • Beépített alapterület: 1673,67 m2
• • Beépítettség: 29,11 %
• • Zöldfelületi fedettség: 2692,14 m2
• • Zöldfelület: 46,83 %
• • Épületmagasság: 7,42 m
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TERVEZETT II. ÜTEM BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
• • Telek területe: 5748 m2
• • Beépített alapterület: 2519,04 m2
• • Beépítettség: 43,82 %
• • Zöldfelületi fedettség: 1777,10 m2
• • Zöldfelület: 30,91 %
• • Épületmagasság: 7,49 m
SZINTMAGASSÁGOK:
• • Épület körüli burkolat szintje: -1,13 m
• • Földszinti padló: -1,13, ±0,00 m
• • 1 szint padló: +2,53 m, +4,36
• • 2 szint padló: +5,93 m
Anyagok, színek ismertetése
Homlokzat: homlokzati nemesvakolat fehér színben
Tető: lapostető szerkezet, PVC fedéssel
Nyílászárók: Új, korszerű hőszigetelt porszórt felületképzésű alumínium profilszerkezetekből kerülnek
kialakításra (AWS 70 (RAL 9005) mélyfekete színben. Valamint fehér műanyag nyílászárók.
Bádogos szerkezetek: 0,7 mm vastag, előpatinásított titáncink lemezből (pl.: RHEINZINK), artColor fehér
színben
Az Egyházközség határozott tervei között szerepel, hogy szabványosítsa az iskolát - feltételeket teremtve
a magasabb színvonalú oktatásnak, hozzájárulva az oktatási infrastruktúra, valamit a gyermekek iskolai
környezetének javításához.
a tervezett épület nettó alapterülete: 3621 m2.
Az iskolaépülethez 28 db parkoló kerül elhelyezésre, a közlekedési tervfejezetben található parkolómérleg
alapján.
A telek közműve hiányos. Egy összetett tömegképzésű, lapostetővel és nyeregtetővel fedett épület
terve fogalmazódott meg, mely homlokzati anyaghasználatában nem kíván a környező épületek fölé
magasodni. Az épület a telken szabadonálló beépítésű.
Alaprajzi kialakítás: Az új épületrész a meglévő épület közlekedőinek folytatásával, ahhoz szervesen
kapcsolódva alakul ki. Az új épületben tantermek, szaktantermek, természettudományi előadó,
szertárakkal és az ezeket kiszolgáló illemhelycsoportok, dolgozó öltözők, valamint egy A-jelű tornaterem
kerül kialakításra, a hozzá tartozó öltözőblokkal, tanári öltözőkkel.
Szerkezeti kialakítás: Az épület alapozása beton sávalap, monolit vasbeton talpgerendával, a teherhordó
falak 30 cm vastag vázkerámia szerkezetek, 15 cm ásványi szálas hőszigeteléssel és vakolattal ellátva.
A födém monolit vasbeton lemez ásványi szálas hőszigeteléssel, a tető egyenes rétegrendő lapostető,
melyen lépésálló polisztirolhab hőszigetelés található. A homlokzati nyílászárók fokozott hőszigetelő
üvegezésű műanyag szerkezetűek.
A tervezett épület részben akadálymentes, kialakításáról az akadálymentes műszaki leírás szól részletesen.
Konyha+étkező: 110,18 m2 hasznos alapterület
Tornaterem: 319,14 m2 hasznos alapterület
Tálaló konyha kialakítása:
A konyha helyiségeinek funkcióit, a berendezési és felszerelési tárgyakat az 1:100 méretarányban elkészült
technológiai alaprajzok, valamint a jelen leírás és a mellékelt berendezési jegyzék tartalmazza.
Berendezési lista
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
Gazdasági közlekedő
1. tároló állvány (150x55x180
2. beépített TSZ. szekrény (60x70) (építészet)
3. beépített TSZ. szekrény (120x70, benne falikúttal, összefolyóval)
4. moslék tároló szekrény (beépített) (benne falikúttal, összefolyóval)
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Tálaló konyha
1. rm. nem kézzel működtethető kézmosó
2. álló hűtőszekrény (70x70x180)
3. rm. kétrészes mosogató medence csepegtetővel (180x70)
4. rm. munkapult (170x70) (alul tolóajtós, polcos)
5. fali szekrény (170x35)
6. háztartási elektromos tűzhely sütővel
Tálaló
1. rm. asztal, alul tolóajtós polcos (120x70)
2. rm asztal, alsó polccal (100x70), rajta tálca, evőeszköz tároló
3. rm, elektromos, vizes közegű melegentartó pult (3x GN1/1), alul tároló (víz és szennyvíz bekötéssel)
(gépészet), fogyasztótér felől cseppvédelemmel ellátva
4. rm. asztal, alul tolóajtós, polcos, rajta asztalra szerelhető felső kiadó polc
5. étterem felől tálcacsúsztató rács (330x35)
6. rm. nem kézzel működtethető kézmosó
Fehéredény mosogató
1. rm. nem kézzel működtethető kézmosó 9
2. rm. kétrészes mosogató medence csepegtetővel (180x70)
3. csepegtető alatt elhelyezett frontöltésű, rövid ciklus idejű ipari tányér és pohármosogató gép
4. falipolc (120x30)
5. rm. asztal (100x70)(alul nyitott, polcos) mosogató kosarak tárolása
6. rm. asztal (130x70) (hulladék ledobó nyílással), asztalra szerelhető felső beadó polccal
7. rm. falipolc (100x35)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk
tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 442736975 (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: EFOP-4.1.5-16-2017-00094 Iskola és Óvoda
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45214000-0

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5321 Kunmadaras, Kálvin út 2., hrsz 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-4.1.5-16-2017-00094 azonosító számú projekt keretében meglévő helyi védettség alatt álló
iskolaépület bővítése földszintes lapostetős épülettömeggel. A tervezett új funkciók, a meglévő/
megmaradó tornatermi épület kiszolgáló helyiségei. Szabványosított öltözőkkel, orvosi szobával,
tornatanári irodával, tanári pihenővel, vizes blokkal valamint egy 120 adagos melegítőkonyha étkezővel.
Az új épület időbeli és fizikális átkötést próbál létrehozni a két külön kor szellemében épült épülettömegek
közt, mindezt úgy, hogy pótolja azok hiányosságait. A tornaterem és hozzá tartozó szabványnak megfelelő
funkciókkal, valamint az iskola épület új bejárata kíván lenni, egy megfelelő méretű bejárattal, és aulával,
amelyből megközelíthető az étkező-konyha, valamint a zsibongó is. Az említett projekt magában foglalja
az új épület építését, valamint a meglévő tornatermi épület hőtechnikai korszerűsítését is.
Konyha+étkező: 110,18 m2hasznos alapterület
Tornaterem: 319,14 m2 hasznos alapterület
JELENLEGI BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
• • Telek területe: 5748 m2
• • Beépített alapterület: 1308,67 m2
• • Beépítettség: 22,76 %
• • Zöldfelületi fedettség: 3095,66 m2
• • Zöldflület: 53,85 %
TERVEZETT I. ÜTEM BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
• • Telek területe: 5748 m2
• • Beépített alapterület: 1673,67 m2
• • Beépítettség: 29,11 %
• • Zöldfelületi fedettség: 2692,14 m2
• • Zöldflület: 46,83 %
• • Épületmagasság: 7,42 m
TERVEZETT II. ÜTEM BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
• • Telek területe: 5748 m2
• • Beépített alapterület: 2519,04 m2
• • Beépítettség: 43,82 %
• • Zöldfelületi fedettség: 1777,10 m2
• • Zöldflület: 30,91 %
• • Épületmagasság: 7,49 m
SZINTMAGASSÁGOK:
• • Épület körüli burkolat szintje: -1,13 m
• • Földszinti padló: -1,13, ±0,00 m
• • 1 szint padló: +2,53 m, +4,36
• • 2 szint padló: +5,93 m
Anyagok, színek ismertetése
Homlokzat: homlokzati nemesvakolat fehér színben
Tető: lapostető szerkezet, PVC fedéssel
Nyílászárók: Új, korszerű hőszigetelt porszórt felületképzésű alumínium profilszerkezetekből kerülnek
kialakításra (AWS 70 (RAL 9005) mélyfekete színben. Valamint fehér műanyag nyílászárók.
Bádogos szerkezetek: 0,7 mm vastag, előpatinásított titáncink lemezből (pl.: RHEINZINK), artColor fehér
színben
Az Egyházközség határozott tervei között szerepel, hogy szabványosítsa az iskolát - feltételeket teremtve
a magasabb színvonalú oktatásnak, hozzájárulva az oktatási infrastruktúra, valamit a gyermekek iskolai
környezetének javításához.
A tervezett épület hasznos alapterülete: 3621 m2.
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Az iskolaépülethez 28 db parkoló kerül elhelyezésre, a közlekedési tervfejezetben található parkolómérleg
alapján.
A telek közműve hiányos. Egy összetett tömegképzésű, lapostetővel és nyeregtetővel fedett épület
terve fogalmazódott meg, mely homlokzati anyaghasználatában nem kíván a környező épületek fölé
magasodni. Az épület a telken szabadonálló beépítésű.
Alaprajzi kialakítás: Az új épületrész a meglévő épület közlekedőinek folytatásával, ahhoz szervesen
kapcsolódva alakul ki. Az új épületben tantermek, szaktantermek, természettudományi előadó,
szertárakkal és az ezeket kiszolgáló illemhelycsoportok, dolgozó öltözők, valamint egy A-jelű tornaterem
kerül kialakításra, a hozzá tartozó öltözőblokkal, tanári öltözőkkel.
Szerkezeti kialakítás: Az épület alapozása beton sávalap, monolit vasbeton talpgerendával, a teherhordó
falak 30 cm vastag vázkerámia szerkezetek, 15 cm ásványi szálas hőszigeteléssel és vakolattal ellátva.
A födém monolit vasbeton lemez ásványi szálas hőszigeteléssel, a tető egyenes rétegrendű lapostető,
melyen lépésálló polisztirolhab hőszigetelés található. A homlokzati nyílászárók fokozott hőszigetelő
üvegezésű műanyag szerkezetűek.
A tervezett épület részben akadálymentes, kialakításáról az akadálymentes műszaki leírás szól részletesen.
Konyha+étkező: 110,18 m2 hasznos alapterület
Tornaterem: 319,14 m2 hasznos alapterület
Tálaló konyha kialakítása:
A konyha helyiségeinek funkcióit, a berendezési és felszerelési tárgyakat az 1:100 méretarányban elkészült
technológiai alaprajzok, valamint a jelen leírás és a mellékelt berendezési jegyzék tartalmazza.
Berendezési lista
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
Gazdasági közlekedő
1. tároló állvány (150x55x180
2. beépített TSZ. szekrény (60x70) (építészet)
3. beépített TSZ. szekrény (120x70, benne falikúttal, összefolyóval)
4. moslék tároló szekrény (beépített) (benne falikúttal, összefolyóval)
Tálaló konyha
1. rm. nem kézzel működtethető kézmosó
2. álló hűtőszekrény (70x70x180)
3. rm. kétrészes mosogató medence csepegtetővel (180x70)
4. rm. munkapult (170x70) (alul tolóajtós, polcos)
5. fali szekrény (170x35)
6. háztartási elektromos tűzhely sütővel
Tálaló
1. rm. asztal, alul tolóajtós polcos (120x70)
2. rm asztal, alsó polccal (100x70), rajta tálca, evőeszköz tároló
3. rm, elektromos, vizes közegű melegentartó pult (3x GN1/1), alul tároló (víz és szennyvíz bekötéssel)
(gépészet), fogyasztótér felől cseppvédelemmel ellátva
4. rm. asztal, alul tolóajtós, polcos, rajta asztalra szerelhető felső kiadó polc
5. étterem felől tálcacsúsztató rács (330x35)
6. rm. nem kézzel működtethető kézmosó
Fehéredény mosogató
1. rm. nem kézzel működtethető kézmosó
9
2. rm. kétrészes mosogató medence csepegtetővel (180x70)
3. csepegtető alatt elhelyezett frontöltésű, rövid ciklus idejű ipari tányér és pohármosogató gép
4. falipolc (120x30)
5. rm. asztal (100x70)(alul nyitott, polcos) mosogató kosarak tárolása
6. rm. asztal (130x70) (hulladék ledobó nyílással), asztalra szerelhető felső beadó polccal
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7. rm. falipolc (100x35)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. pontban bem. szerződés telj.be bevonni kívánt szakember MV-É jog.
megszerz. szüks. szakmai gyakorlati időn felüli magasép. ber.ok kiv.ben szerzett szakmai többlettap.a (min.
0, max 24 hónap) 10
2 M3. pontban bem. szerződés telj.be bevonni kívánt szakember MV-ÉG jog. megszerz. szüks. szakmai
gyak.időn felüli épületgépészeti ber.ok kiv.ben szerzett szakmai többlettap.a (min. 0, max 24 hónap) 10
3 M4. pontban bem. szerződés telj.be bevonni kívánt szakember MV-ÉV jog. megszerz. szüks. szakmai
gyakorlati időn felüli épületvill.ber.ok kiv.ben szerzett szakmai többlettap.a (min. 0, max 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00094
II.2.9) További információ:
A II.1.6. "A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)" ponthoz:
A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból
a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy építési beruházásnak tekintendő,
mivel egy épület bővítése történik meg, ezért nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő
ajánlattételt. A közbeszerzës tärgyät këpezö munka összefüggö ës szorosan egymäsra
ëpülö munkafolyamatok egysëgët foglalja magäban, melynek rëszekre bontäsa technolögiailag
nem hatëkony, gazdasägilag nem megtërülö. Az építési beruházás több olyan, egymással
összefüggő szakági építési, átalakítási munkanemet tartalmaz, amelyek egymást feltételezik és
követik. Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki
szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységes koordináció mellett az egyes építési
munkálatok megbontása nélkül, figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített alapelvre. A több
vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését
és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi
és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen
közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel
ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek
hatékony felhasználásának követelményével is. Mivel a beruházás tárgya egy épületet érint, illetve a
munkafolyamatok egymással szorosan összefüggenek, műszaki szempontból nincs lehetőség azoknak a
részekre bontására.
A II.2.7. ponthoz: A kivitelezés tervezett kezdése 2022. január, tervezett befejezése 2022. október.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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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:
01188 / 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: EFOP-4.1.5-16-2017-00094 Iskola és Óvoda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11271727216
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
E-mail: szilasikft@gmail.com
Telefon: +36 309789725
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56480502
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216
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: 442736975
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: Juhász Imre: M4.)-MV-ÉV,
Suller László: M3.)- MV-ÉG
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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V.2.10)
V.2.11)

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: NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10322851216
Postai cím: Szivárvány Utca 4
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10322851216
Hivatalos név: Dola Generál Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26382878216
Postai cím: Forint Utca 1.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26382878216
Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 14882209205
Postai cím: Rácz György U 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882209205
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11271727216
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
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Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216
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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft., Magyarország 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc Út 13/a,
adószáma:11271727216
Ajánlattevő neve: Dola Generál Építő Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 5300 Karcag Forint Utca 1. adószáma:26382878216
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):365 659 321
2. M2. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-É jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli magasépítési beruházások kivitelezésében
szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hó, max 24 hónap):24
3. M3. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli épületgépészeti beruházások
kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0 hónap,max. 24 hó) :24
4. M4. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli épületvillamossági beruházások
kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata(min 0, max. 24 hónap):24
Ajánlattevő neve: NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 5300 Karcag Szivárvány Utca 4 adószáma:10322851216
Ajánlata érvénytelen: Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi
vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt
formai követelményeit; Egyéb
Indoka: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa megállapította, hogy közbeszerzési-jogi szempontból a NÉPSZER
Nagykunsági Építő Szerelő Kft.
(5300 Karcag Szivárvány Utca 4.) ajánlata érvénytelen tekintettel arra, hogy nem tett eleget a 2022.
március 26-i hiánypótlási
felhívásnak, ezáltal a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint ajánlata érvénytelen tekintettel arra, hogy
egyéb okból nem felelt

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

918

meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):435 989 228
2. M2. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-É jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli magasépítési beruházások kivitelezésében
szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hó, max 24 hónap):24
3. M3. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli épületgépészeti beruházások
kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0 hónap,max. 24 hó) :24
4. M4. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli épületvillamossági beruházások
kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata(min 0, max. 24 hónap):24
Ajánlattevő neve: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 3530 Miskolc Rácz György U 4 adószáma: 14882209-2-05
Ajánlattevő neve: Brand 2001 Kft (közös ajánlattevő)
Székhelye: 3812 Monaj Béke U. 72.
Ajánlata érvénytelen: Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi
vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Indoka: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa megállapította, hogy közbeszerzési-jogi szempontból a DOLA Generál
Építő Kft. (5300 Karcag, Forint
utca 1.) ajánlata érvénytelen tekintettel arra, hogy nem tett eleget a 2022. március 01-i hiánypótlási
felhívásnak, ezáltal a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja szerint ajánlata érvénytelen tekintettel arra, hogy egyéb okból nem felelt meg
az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak.
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):516 788 087
2. M2. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-É jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli magasépítési beruházások kivitelezésében
szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hó, max 24 hónap):24
3. M3. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli épületgépészeti beruházások
kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0 hónap,max. 24 hó) :24
4. M4. pontban bemutatott szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli épületvillamossági beruházások
kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata(min 0, max. 24 hónap):24
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Törökbálint Város Önkormányzata (12848/2022)
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: Törökbálint Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730150213
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 79
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vadkertiné Katona Tímea
Telefon: +36 23335021
E-mail: katona.timea@torokbalint.hu
Fax: +36 23336039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.torokbalint.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.torokbalint.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Törökbálint - útfelújítás keretszerződés
Hivatkozási szám: EKR000528252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

920

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Törökbálint szilárd és nem szilárd burkolatú belterületi és külterületi útjai úthibáinak javítása, részleges
útfelújítások.
Ajánlatkérő két év határozott időre kíván keretszerződést kötni.
Közbeszerzés mennyisége: tervezetten 6.000 m2 / év.
A teljesítés, valamint az elszámolás mindenkor a konkrét, eseti megrendelés alapján történik. Legkisebb
egyszeri rendelési mennyiség: 2 m2. A teljesítési határidőket megrendelésenként az eseti megrendelés
fogja tartalmazni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció
műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő
termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség
érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
A további részletes adatok és információk a műszaki dokumentációban megtalálhatóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 157480314 (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
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(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: Törökbálint - útfelújítás keretszerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233141-9

További tárgyak:

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2045 Törökbálint, belterületi és külterületi utak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
tervezetten 6.000 m2 / év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 3 – max.
15 munkanap) 13
2 Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) 13
3 Aszfalt újrahasznosító mobil gép alkalmazása 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Árszempontok összesen / 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:
Árszempontok és súlyszámok részletesen:
1. Utántömörödő hideg aszfaltkeverékkel javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (FA-11; 34-433) - 3
2. Utántömörödő hideg aszfaltkeverékkel vágás nélkül javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (FA-11;
34-433) - 3
3. Hengerelt aszfalttal (100 m² alatt) javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (AC-11 kopó; 34-420)- 30
4. Hengerelt aszfalttal (100 m² felett) javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (AC-11 kopó; 34-420) - 9
5. Illesztési hézagok zárása bitumenszalaggal nettó ajánlati egységára (Ft / m) (35-112) - 4
6. Bitumenes hézag kiöntés (2-cm-ig) nettó ajánlati egységára (Ft / m) (35-113) - 8
7. Mart aszfaltos útjavítási munka (15 cm vastagságban) hengerléssel (Ft/m3) (34-434)- 4
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8. Nem szilárd burkolatú utak javítása 0/20 zúzottkővel nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (33-320) - 9
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást
önerőből teljesíti.
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: Törökbálint - útfelújítás keretszerződés
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
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/08 (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: Handel Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22669230213
Postai cím: Dózsa György Utca 54
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: info@handelbau.hu
Telefon: +36 309660330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22669230213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 157480314
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 157480314
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)
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Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10429549213
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
E-mail: borosz@puhitarn.hu
Telefon: +36 23389784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23389984
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 157480314 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: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10429549213
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13839129243
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: Handel Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22669230213
Postai cím: Dózsa György Utca 54
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22669230213
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:
2022/04/14 (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:
Nyertes ajánlat szerinti egységárak:
1. Utántömörödő hideg aszfaltkeverékkel javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (FA-11; 34-433) 180 010
Ft/m³ + ÁFA
2. Utántömörödő hideg aszfaltkeverékkel vágás nélkül javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (FA-11;
34-433) 176 620 Ft/m³ + ÁFA
3. Hengerelt aszfalttal (100 m² alatt) javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (AC-11 kopó; 34-420) 140 774
Ft/m³ + ÁFA
4. Hengerelt aszfalttal (100 m² felett) javítás nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (AC-11 kopó; 34-420) 134
399 Ft/m³ + ÁFA
5. Illesztési hézagok zárása bitumenszalaggal nettó ajánlati egységára (Ft / m) (35-112) 1 123 Ft/m + ÁFA
6. Bitumenes hézag kiöntés (2-cm-ig) nettó ajánlati egységára (Ft / m) (35-113) 1 080 Ft/m + ÁFA
7. Mart aszfaltos útjavítási munka (15 cm vastagságban) hengerléssel (Ft/m3) (34-434) 31 105 Ft/m³ + ÁFA
8. Nem szilárd burkolatú utak javítása 0/20 zúzottkővel nettó ajánlati egységára (Ft / m3) (33-320) 28 528
Ft/m³ + ÁFA
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Városgazda XVIII. kerület NZrt. (13461/2022)
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: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: 12238051243
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Bernadett
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varosgazda18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000750392022/
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
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: vagyonkezelő
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:
ERP rendszer bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000750392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

927

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Integrált vállalatirányítási rendszer szállítása és telepítése az Ajánlatkérő által biztosított informatikai
rendszerkörnyezetben, valamint 112 db felhasználói licenc biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66210808 (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: ERP rendszer bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79212110-7

További tárgyak:

72200000-7
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Kiegészítő szójegyzék

72212517-6
72311100-9
79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1181 Budapest, Üllői út 423.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db ERP alaprendszer telepítése az Ajánlatkérő által biztosított informatikai rendszerkörnyezetben.
1 db Alaprendszer kialakítása:
• az Ajánlatkérői igények standard megoldásokkal történő megvalósítása, az egyedi fejlesztések
minimalizálására (A Társaság nyitott munkafolyamatainak optimalizálására, standardizálására),
• pénzügyi – számviteli alaprendszer kialakítása, a közhasznúságból fakadó követelmények teljesítése
(előzetesen felszámított adó megosztása – ÁFA tv. 123§. –, támogatások elszámolása),
• kontrolling alaprendszer kialakítása (elvi felépítése, kódrendszerek kialakítása, pénzügyi adatok elemzése,
keretgazdálkodás támogatása), kontrolling vezérlőkódok alkalmazása,
• kontrolling rendszerben tervezési funkciók megvalósítása, terv – tény elemzés (mérleg, eredmény,
költség és beruházási terve), tervtáblák betöltése EXCEL táblázatokból a rendszer indulásához,
• felhasználó által paraméterezhető VIR rendszer modul (KPI-ok kialakítása, feltöltése, Vezetői dashboard
kialakítása, a paraméterezés oktatása kulcsfelhasználóknak),
• régi rendszerekből rendelkezésre bocsájtott törzsadatok betöltése: partner, bérlő, ingatlan, bérlemény,
kontrolling vezérlőkódok, cikktörzs, szolgáltatás törzs, dolgozó törzs, munkaszám törzs, számlatükör,
főkönyvi számok,
• tárgyi eszköz és készletgazdálkodás kialakítása, a rendelkezésre bocsájtott adatok beolvasása,
• vevő- és szállítói szerződések nyilvántartása, szerződések adatainak migrálása a rendelkezésre bocsájtott
adatok alapján,
• NEXON rendszerből bérimport ,
• ajánlat - megrendelés – számlázás kialakítása, előírások, befizetéstörténet migrációja CIR rendszerből
rendelkezésre bocsájtott adatok alapján,
• számla utalványozás kialakítása,
• a vezérlő kódrendszer által vezérelt munkaszám és munkalap rendszer leképezése, elszámolási
folyamatba illesztése,
• kivitelezési (munkalap) rendszer engedélyezésének és dokumentálásának, elszámolásának folyamat
alapú megvalósítása,
• a pénzügyi adatok mellett – alapvetően a munkalap (Kivitelezési) rendszerből kinyert – naturália adatok
nyilvántartása, lekérdezése, a naturáliák gyűjtése, összegzése, EXCEL-be történő exportálása,
• társasági és szervezeti (divízió, osztály) szintű keretgazdálkodás kialakítása, támogatására a tervezéstől az
elszámolásig,
• vagyonkezelés nyilvántartásainak- funkcióinak kialakítása, CIR rendszerből rendelkezése bocsájtott
adatok migrációja,
• követelés kezelés folyamatának leképezése,
• ügyfélszolgálati rendszer integrációja a Kivitelezés alrendszerrel,
• belső dokumentumkezelés folyamat alapú megvalósítása,
• felhasználó által paraméterezhető workflow, a paraméterezés oktatása kulcsfelhasználóknak,
• felhasználó által paraméterezhető riporting eszköz, a paraméterezés oktatása kulcsfelhasználóknak,
• szerepkör alapú jogosultsági és hozzáférési rendszer kialakítása, beállítása, felhasználók létrehozása,
riportolása,
• naplózás kialakítása.
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112 db felhasználói licenc biztosítása szerződés aláírását követő 15 napon belül, 1 db bevezetendő
rendszer tesztelési stratégia kialakítása, tesztelések megtervezése, tesztelések támogatása és kiértékelése.
1 db kulcsfelhasználói oktatások megtartása funkciócsoportonként
1 db éles üzem előkészítése, induló állományok feltöltése a kiváltott rendszerekből, az éles üzem elindítása
1 db rendszerdokumentáció elkészítése (rendszerspecifikáció, megvalósítási dokumentáció, tesztelési terv,
oktatási terv, oktatási segédanyag, felhasználói leírás, üzemeltetési dokumentáció)
3 hónap kiemelt felhasználó támogatás
1 db projektvezetés
Vállalkozó feladatai a projekt megvalósítása során:
• szállító oldali projektmenedzsment a bevezetés és a kiemelt support teljes időszakában a jóváhagyott
PAD és PMSZ szerint,
• rendszerspecifikáció,
• kiváltásra kerülő rendszerekből adatáttöltések tervezése (Ügyviteli Rendszer oldali integráció),
• tesztkörnyezet kialakítása,
• Ügyviteli Rendszer paraméterezése, a szükséges fejlesztések elvégzése,
• rendszerspecifikáció elkészítése az Ügyviteli Rendszer beállításairól, fejlesztéseiről,
• tesztelési stratégia és terv elkészítése,
• közreműködés a tesztesetek kidolgozásában,
• kijelölt kulcsfelhasználók oktatása,
• felhasználói tesztelések megvalósításának támogatása, a szükséges hibajavítások elvégzése,
• beállított és dokumentált adatmentési és archiválási eljárások,
• éles üzemi környezet kialakítása,
• régi rendszerekből rendelkezésre bocsájtott adatok betöltése,
• közreműködés az éles üzem indítás előtti ellenőrzések végrehajtásában,
• éles indulás kiemelt támogatása (3 hónap bevezetési szakasz – a szakasz végén fennálló, nyitott feladatok
elvégzése az elfogadott hibakezelési eljárás szerint túlnyúlhat a kiemelt támogatási időszakon).
Projekttermékek:
Ajánlatkérő az ERP rendszer bevezetését a nyertes ajánlattevővel közös projektben tervezi megvalósítani.
A vállalkozási szerződés aláírását követő 15 naptári napon belül Vállalkozó kidolgozza és jóváhagyásra
megküldi az alábbi projektdokumentumokat:
• Projekt Működési szabályzat (PMSZ),
• Projekt Alapító Dokumentum (PAD),
• Projektterv.
Az egyeztetett projektdokumentumok kiinduló alapja Ajánlatkérő vonatkozó dokumentációja, amely az
Ajánlattételi Felhívás melléklete.
Vállalkozó az egyes projektszakaszokban az alábbi dokumentumokat adja át:
• Tervezési szakaszban:
o Rendszerspecifikáció, amely tartalmazza a jogosultsági, hozzáférési naplózási rendszer tervét és a
tesztelési stratégiát is
• Paraméterezési/fejlesztési szakaszban:
o Paraméterezési dokumentáció,
o Fejlesztési dokumentáció
o Kulcsfelhasználói képzési tematika és ütemterv,
• Tesztelési/oktatási szakaszban:
o Tesztelési terv
o Tesztelési jegyzőkönyvek,
o Felhasználói útmutató
• Produktív rendszer indítási szakaszban:
o Teljesítési jegyzőkönyvek
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A Felek által elfogadásra kerülő PMSZ tartalmazza, hogy mely dokumentumok elfogadása történik
véleményezéssel, és melyek egyszerű elfogadással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II. Szakemberekre vonatkozó minőségi szempontok 10
2 III. Szolgáltatásra vonatkozó minőségi szempontok 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: I. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlattételi adatlapon megadott hardverelemeket Ajánlatkérő vételi opciós tételekként
jelölik ki, melynek lehívására az Ajánlatkérő a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül egyoldalú
nyilatkozatával jogosult, függően a rendelkezésére álló (meglévő) hardvereszközökre.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.
Az I. Ajánlati ár szempont alszempontjai:
- Az ERP rendszer kifejlesztése és bevezetése, licencek, hardverelemek, kiemelt és normál support és
jogkövetés: 68 súlyszám
- Fejlesztői óradíj (az alapfeladatokon felüli feladatokra, pl. felhasználói felület módosítása): 2 súlyszám
2.
A II. minőségi részszempont alszempontjai:
1) Olyan szakember, aki felsőfokú gazdasági végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban legalább 1 db ERP
rendszer pénzügyi és számviteli moduljának befejezett bevezetésében konzulensként részt vett.
2) Olyan szakember, aki felsőfokú gazdasági végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban legalább 1 db ERP
rendszer kontrolling moduljának befejezett bevezetésében konzulensként részt vett.
3) Olyan szakember, aki felsőfokú gazdasági végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban legalább 1 db ERP
rendszer készlet és eszközgazdálkodás moduljának befejezett bevezetésében konzulensként részt vett.
4) Olyan szakember, aki felsőfokú gazdasági, vagy műszaki, vagy logisztikai végzettséggel és az elmúlt 36
hónapban legalább 1 db ERP rendszer termelés tervezés és termelés elszámolás moduljának befejezett
bevezetésében konzulensként részt vett.
5) Olyan szakember, aki felsőfokú gazdasági, vagy műszaki, vagy logisztikai végzettséggel és az elmúlt 36
hónapban legalább 1 db ERP rendszer workflow moduljának befejezett bevezetésében konzulensként
részt vett.
6) Olyan szakember, aki felsőfokú végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban legalább 1 db ERP rendszer
dokumentumkezelés moduljának befejezett bevezetésében konzulensként részt vett.
7) Olyan szakember, aki felsőfokú végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban legalább 1 db befejezett ERPNexon kapcsolat kiépítés bevezetésében konzulensként részt vett.
8) Olyan szakember, aki felsőfokú műszaki, vagy informatikai végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban
legalább 1 db befejezett ERP rendszer adatbázisának és adatkapcsolatainak tervezésében és
megvalósításában rendszerszervezőként, vagy fejlesztőként részt vett.
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9) Olyan szakember, aki felsőfokú műszaki, vagy informatikai végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban
legalább 1 db befejezett ERP rendszer programozásában fejlesztőként részt vett.
10) Olyan szakember, aki felsőfokú végzettséggel és az elmúlt 36 hónapban legalább 1 db befejezett ERP
rendszer bevezetésében projektvezetőként részt vett.
A bemutatott szakembereknek képesnek kell lennie magyar nyelven kommunikálnia.
Az egyes előírt szakemberekre vonatkozó követelmények közül egy megjelölt szakember több előírást is
teljesíthet.
Pontozás: Ajánlattevő 1-1 pontot kap a teljesített alszempontokért. A pontszámok összege adja meg az
értékelési szempontra kapott összpontszámot (maximum 10 pont szerezhető).
3.
A III. minőségi részszempont, az alábbi alszempontokra tagozódik:
1) A jogosultsági- és hozzáférési rendszerben a hozzáférések szűkítése szervezeti kompetencia szerint is
biztosított (Követelménykatalógus 4.5)
2) Vagyongazdálkodási funkciócsoport biztosítja a közös költség kezelését (Követelménykatalógus 5.3.1)
3) Egy irányú NEXON adatkapcsolat kialakítása (Követelménykatalógus 7.1)
Pontozás: Ajánlattevő az 1) és 2) alszempont teljesítése (vállalása) esetén 3-3 pontot kap, a 3) alszempont
teljesítése (vállalása) esetén 4 pontot kap. A pontszámok összege adja meg az értékelési szempontra
kapott összpontszámot (maximum 10 pont szerezhető).
4.
Részhatáridők:
• Éles indítás: 2023. jan. 2.
• Kiemelt támogatási (support) időszak vége: 2023. ápr. 5.
A Normál élesüzemi support időszaka: a kiemelt támogatási (support) időszak befejezésétől 2025.
december 31-ig.
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10963 / 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: ERP rendszer bevezetése
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: 2022/06/23 (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: PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10788110243
Postai cím: Homonna Utca 8/a
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ceganyagok@progen.hu
Telefon: +36 14819000
Internetcím(ek): (URL) www.progen.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10788110243
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: 66210808
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
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:
Hivatalos név: PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10788110243
Postai cím: Homonna Utca 8/a
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10788110243
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:
2022/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Zsadány Község Önkormányzata (13375/2022)
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: Zsadány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15344739104
Postai cím: Béke Utca 82
Város: Zsadány
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5537
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kónya Anita
Telefon: +36 66497100
E-mail: zsadany.kozseg@gmail.com
Fax: +36 66497100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsadany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
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:
Zsadány – turisztikai központ fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000344962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

936

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212312-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezet fejlesztés TOP-1.2.1-15-BS1- 2016-00004 sz. pályázatból kerül megvalósításra.
Zsadány településen turisztikai célú fejlesztése valósul meg. A fejlesztéssel ún. „Attila Palotája” kerül
kialakításra, mely egy gyermekbarát, információs és látogatómenedzsmentet tartalmazó, interaktív
kiállítótér és turisztikai központ. A központi témaeleme Attila hun fejedelem.
A pályázat megvalósítását a jogerős építési engedély és kiviteli terve alapján szükséges megvalósítani.
A tervezett épület összes hasznos alapterülete: 139,12 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86106223 (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: Zsadány – turisztikai központ fejlesztése
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212312-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5537 Zsadány: belterület hrsz 218
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Attila Palotája – gyermekbarát, információs és látogatómenedzsment,
interaktív kiállítótér és turisztikai központ fejlesztése Zsadányban, Attila hun fejedelem uralkodói
központjában a TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében.
Az építési beruházás az alábbiakat foglalja magában:
Az épület kb.10x18m-es gerendavázas kialakítású rendezvényház, fő helyisége egy 6,38m fesztávolságú
és 14,78m hosszúságú látszó tetőszerkezetes rendezvény és kiállító tér. Kialakításra kerül 1 foglalkoztató
és 1 tárolóhelyiség, szociális funkciójú terek, 1 akment. WC. Az épület előtt az OTÉK által előírt parkolók.
Az épület helyiségeinek ismertetése: Rendezvény-, és kiállítótér téglahatású kerámia 95,32m2 Akm.
WC cs. m. kerámia 4,80m2 Férfi WC kerámia 1,26m2 Férfi mosdó és pissoire kerámia 3,03m2 Női WC
kerámia 1,17m2 Női WC kerámia 1,17m2 Női mosdó kerámia 3,67m2 Közlekedő kerámia 1,66m2 Kézműves
foglalkoztató kerámia 27,04m2 Összesen: 139,12m2 Tornác kerámia 26,31m2 Szintmagasságok: +0,00m
a tervezett épület előtti térburkolat szintje a tervezett épület padlószintje: +0,50m homlokzat mag:
+3,79m gerincmag: +7,52m Telek ter: 4.934,00m2 Tervezett beépítés: 187,29m2 Beépítettség %: 3,79% <
25 % Zöldter: 4.211,01m2 = 85,34 % > 40 % Épületmagasság: 4,24m < 4,50m. Ajánlatkérő a falszerkezet
tekintetében a tervben szereplő műszaki tartalomhoz képest egyenértékű műszaki tartalmat is elfogad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Az alapterületek hasznos m2 adatok.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 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 további, részletes műszaki tartalmat a karakterkorlátara tekintettel a Közbeszerzési dokumentumok
részét képező Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A beruházás építési engedélyhez kötött, melynek ÉTDR iktatószám: 201800016593.
A beruházás építési engedélyének módosítása is megküldésre kerül.
(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 időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00004
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
II.2.7) ponthoz kiegészítés: 7 hónap teljesítési határidő a munkaterület átadásától értendő
(szerződéstervezetben leírtak szerint).
A VI.3.9) ponthoz: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
A módszerek szempontonkénti ismertetése:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos. A módszerek meghatározása, amellyel a
ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgálóértékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020.
évi 60. számában, 2020.03.25. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A
1. aa) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor(P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
képlet alapján).
A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. ab) pontja szerinti egyenes
arányosításra kerül sor (P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min képletalapján). A minimum
jótállási időtartam 24 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest
mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni, akkor „0” megajánlást
kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 24 hónapos többlet megajánlásra és az annál
kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben is a legkedvezőbbmegajánlást helyettesíti a képletbe,
amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. Ajánlatkérő csak egészhónapban tett
megajánlást fogad el. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen
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
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05303 / 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: Zsadány – turisztikai központ 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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11041939204
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: koppkft@gmail.com
Telefon: +36 705840344
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75312130
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 86106223
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: villanyszerelés,
épületgépészet, szárazépítés, burkolás, bádogozás, felületképzés
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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
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Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11041939204
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204
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:
2022/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13681/2022)
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: 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: Tóth Zsanett
Telefon: +36 703903349
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/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közlekedésbiztonsági fejlesztés a XI. kerületben
Hivatkozási szám: EKR000638252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések kivitelezése Budapest XI. kerületében
(VEKOP-5.3.1-15-2016-00007)
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:
09324 / 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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/15 (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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbította.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Egyek Nagyközség Önkormányzata (13804/2022)
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: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728513209
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
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: "Képzési feladatok ellátása"
Hivatkozási szám: EKR000877312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyéni, csoport és intézményi eredményesség fenntartható fejlesztése Egyek önkormányzati vezetői és
pedagógusai számára, a fiatal generációk szemléletformálásának fejlesztésén keresztül.
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
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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)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A műszaki tartalmat érintő kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel a műszaki tartalom pontosítása
szükséges.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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KSH Népességtudományi Kutató Intézet (13582/2022)
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: KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15302700241
Postai cím: Buday László Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hortobágyi Anna
Telefon: +36 13456605
E-mail: hortobagyi@demografia.hu
Fax: +36 13451115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kohorsz’18 egyedi marketingtermékek (1512)
Hivatkozási szám: EKR000614692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37531000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kohorsz’18 kutatás záró panelkarbantartásához tartozó egyedi marketingtermékek tervezése, gyártása
és szállítása az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt 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:
11692 / 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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (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 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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre figyelemmel pontosította a műszaki leírást,
illetve erre figyelemmel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Monostorpályi Község Önkormányzata (13727/2022)
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: Monostorpályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728874209
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 1.
Város: Monostorpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.monostorpalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.monostorpalyi.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsődei férőhelyek bővítése Monostorpályiban
Hivatkozási szám: EKR000417462022
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-HB1-2019-00021 azonosítószámú projekt keretében bölcsőde bővítése 2 db
csoportszobával Monostorpályiban.
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:
08766 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/07/12
Helyesen:
2022/07/19
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: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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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: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/19 (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:
A korrigendum feladásával egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Murarátka Község Önkormányzata (13521/2022)
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: Murarátka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15436540220
Postai cím: Liliom Utca 1.
Város: Murarátka
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8868
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonyai Imre
Telefon: +36 302887602
E-mail: muszak@letenye.hu
Fax: +36 92343043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.muraratka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Murarátka belterületi csapadékvíz elvezetése
Hivatkozási szám: EKR000868882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt a az alábbi tevékenységet tartalmazza: Belterületi védelmét szolgáló vízelvezető hálózat
fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz gazdálkodás céljainak figyelem bevételével illetve elválasztott
rendszerü csapadékvíz-elvezetó hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése.
A fejlesztés által érintett területek Murarátka közigazgatási határain belül helyezkednek el, amelyek
NATURA2000 és védett területet nem érintenek: 8868 Murarátka hrsz. 39 Táncsics M. utca (projekt
elsődleges megvalósulási helyszíne), 8868 Murarátka hrsz. 26 Liliom utca, 8868 Murarátka hrsz.75 Zrínyi
M. utca, 8868 Murarátka hrsz. 91 Akácfa utca. A csapadékcsatorna rendszer modernizálására az alábbi
feladatok kerültek betervezésre: „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza” 2285 m.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (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
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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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az Árazatlan költségvetést és a Terveket módosította.
12160/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Páka Község Önkormányzata (13705/2022)
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: Páka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15432072220
Postai cím: Petőfi Út 1
Város: Páka
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8956
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Péter Éva
Telefon: +36 302443498
E-mail: pakakorjegyzo@tarrkabel.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.paka.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Páka Község Önkormányzat kül- és belterületi utak
Hivatkozási szám: EKR000842192022
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:
Páka Község Önkormányzat kül- és belterületi utak 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:
12036 / 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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/05 (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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A felolvasólapon az értékelési szempontok kerültek javításra a felhívásnak megfelelő tartalomra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata (13617/2022)
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: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728757209
Postai cím: Kossuth Utca 72.
Város: Sárrétudvari
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu- Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarretudvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sarretudvari.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása Sárrétudvariban
Hivatkozási szám: EKR000458052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretében külterületi utak
stabilizálását, burkolat felújítását és csapadékvíz-elvezetését kívánja megvalósítani.
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:
11152 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/07/06
Helyesen:
2022/07/08
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: 2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

962

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: 2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (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:
A korrigendum feladásával egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Semmelweis Egyetem (13474/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István kiemelt közbeszerzési szakértő
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Azonnali hibaelhárítás, helyreállítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000174912022
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 Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű műszaki ügyeleti szolgálat
ellátása, valamint azonnali hibaelhárítás és ezzel kapcsolatos helyreállítási munkák végzése.
1. rész: nettó 144.908 m2 szintterületen a hozzá tartozó telkekkel, építményekkel együtt
2. rész: nettó 207.984 m2 szintterületen a hozzá tartozó telkekkel, építményekkel együtt
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma 1 db, és a
kiválasztás az alábbiak szerint történik:
- Amennyiben az egyik részben csak egy érvényes ajánlattevő van, aki a másik részben több érvényes
ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, akkor abban a részben kerül nyertesként kihirdetésre,
amelyben egyedüli érvényes ajánlattevő, míg a másik részben a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre.
- Amennyiben mindkét részben ugyanaz az ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő, akkor a nagyobb
szintterületű rész a preferált.
- Amennyiben mindkét részben ugyanaz az ajánlattevő nyújtotta be több érvényes ajánlat közül
a legkedvezőbb ajánlatot, akkor abban a részben kerül nyertesként kihirdetésre, amely nagyobb
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szintterületet tartalmaz, míg a másik részben a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevő kerül
nyertesként kihirdetésre.
A VI.3.9) pont folytatása:
12. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy tárgyi eljárás nem minősül a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 34. §
(1) valamint (2) bekezdése szerinti műemlékkel kapcsolatos építési beruházásnak, valamint építésügyi
hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek megrendelésére sem fog sor kerülni.
13. A nyertes ajánlattevőknek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján mindkét rész esetében
legkésőbb a Keretszerződések megkötéséig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező karbantartási/
felújítás épületszerelési tevékenységre irányuló legalább 40.000.000 Ft/év és 20.000.000 Ft/kár összegű
Contractor'sAll Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló
dokumentum másolati példányát. A felelősségbiztosításnak a Kereteszerződés hatálya alatt folyamatosan
fenn kell kell állnia.
14. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A. § (5) bek szerint kell eljárni. Közös ajánlat
esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös ATk nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli,
és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
15. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő
szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok
igazolását a III.1.3) pontban.
16. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent.
17. Az ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi
indokot.
18. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
19. FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086; FAKSZ helyettes: Gredics Éva, lajstromszám:
01291
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:
11989 / 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:
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Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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Helyesen
Dátum: 2022/07/07 (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:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Siófoki Szakképzési Centrum (13760/2022)
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: Siófoki Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832128214
Postai cím: Kálmán Imre Sétány 3.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 13977447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://siofokiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tankonyha konyhatechnológiai eszközeinek beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000744782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő 150 m2-es tankonyhájához konyhatechnológiai eszközöket kíván beszerezni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit illetve a
beszerzendő mennyiséget a
műszaki leírás tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek
megajánlását is elfogadja a
321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az
Ajánlatkérő által megadott
termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség
bizonyítása ajánlattevőt
terheli.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlattevők részletes árajánlatot kötelesek csatolni ajánlatukhoz.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
3. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. NyiriCsaba, lajstromszám: 00289
4. Ajánlattevők kötelesek megadni ajánlatukban a megajánlott termék gyártóját, típusát, cikkszámát.
*I.1. pont: Ajánlatkérő nem rendelkezik faxszal.
5. Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
Helyesen:
1. Ajánlattevők részletes árajánlatot kötelesek csatolni ajánlatukhoz.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
3. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. NyiriCsaba, lajstromszám: 00289
4. Ajánlattevők kötelesek megadni ajánlatukban a megajánlott termék gyártóját, típusát, cikkszámát.
*I.1. pont: Ajánlatkérő nem rendelkezik faxszal.
5. Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
6. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
7. Előzmény hirdetmény száma: 12054/2022
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/11 (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 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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Vecsés Város Önkormányzata (13689/2022)
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: Vecsés Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730686213
Postai cím: Szent István Tér 1.
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szlahó Csaba polgármester
Telefon: +36 29352000
E-mail: titkarsag@vecses.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vecses.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde építése Vecsésen VEKOP-6.1.1-21
Hivatkozási szám: EKR000387132022
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 VEKOP-6.1.1-21-2021-00014 számú projekt keretében "Négy csoportszobás, új bölcsőde építése
Vecsésen".
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:
11417 / 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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/04 (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:
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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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/04 (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 módosította az Ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának
időpontja tekintetében. Ajánlatkérő módosította továbbá a közbeszerzési dokumentumokat is, olyan
módon, hogy módosított műszaki dokumentációt bocsátott ajánlattevők rendelkezésére az alábbiak
szerint:
- kiegészített költségvetési kiírást „Vecsés bölcsőde kiviteli kv 2022 06 28_árazatlan” néven
- „Vecsés bölcsőde kiviteli terv_fix kerti játékok_ konszignációt”
- S-01_2 Alapozási terv - Vasalási keresztmetszetek módosítását „S-01_2 Alapozási terv - Vasalási
keresztmetszetek_20220628” néven
Előzmény hirdetmény száma az eredeti Ajánlati felhívás esetén: 11417/2022, Előzmény hirdetmény
száma az Ajánlati felhívás 1. számú módosítása, azaz az 1. sz. korrigendum esetén: 12809/2022, Előzmény
hirdetmény száma az Ajánlati felhívás 2. számú módosítása, azaz a 2. sz. korrigendum esetén: 13069/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zalaszentiván Község Önkormányzata (13766/2022)
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: Zalaszentiván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15432687220
Postai cím: Hunyadi János Utca 2/A.
Város: Zalaszentiván
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 9821
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Gábor
Telefon: +36 92510175
E-mail: info@tzvf.hu
Fax: +36 92599145
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalaszentivan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zalaszentivan.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006 kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000839022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási Szerződés a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006 azonosítószámú „Ipari terület kialakítása
Zalaszentivánon” című projekt kivitelezési munkáira
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:
11674 / 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:
II . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
Zalaszentiván HRSZ: 031/4
Helyesen:
Zalaszentiván HRSZ: 031/4, 023/13, 025, 024/2, 022/4, 033
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: 2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Zalaszentiván Község Önkormányzata TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006 projekt keretében a Zalaszentiván
031/4 hrsz-ú ingatlanon iparterületet alakít ki.
A kivitelező feladatát képezi:
Zalaszentiván északi ipari park mellett, kétirányú 6,5 m széles út kivitelezési munkái, 100 fm hosszban, a
7328 jelű összekötő út 40+330 km. szelvényéhez csatlakozva, a Linakron Mérnöki Kft (8900 Zalaegerszeg,
Budai Nagy Antal u. 10. tel. +36 92 598-846, elektronikus postacím: nl.lin@tolna.net) által készített
2017. 08. hó keltű, 2783/2021. munkaszámú, építési engedéllyel rendelkező, Ipari területek kialakítása
Zalaszentivánon című projekt keretében megvalósuló beruházás járulékos munkái ÚTÉPÍTÉS kiviteli
terve, valamint az út víztelenítését szolgáló nyílt övárokhoz csatlakozó, annak befogadójaként kialakított
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308 m hosszú csapadékvíz elvezetés és 970m3 üres térfogatú záportározó építés, valamint a feltáró út
nyomvonalát érintő, az útpadkában elhelyezett 340m hosszú ivóvíz vezeték és 313 m hosszú nyomott
szennyvízvezeték építés, a Linakron Mérnöki Kft (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. tel. +36
92 598-846, elektronikus postacím: nl.lin@tolna.net) által készített 2022. 02. hó keltű, 2783/2021.
munkaszámú, építési engedéllyel rendelkező, Ipari területeket kialakítása Zalaszentivánon című projekt
keretében megvalósuló beruházás járulékos munkái KÖZMŰÉPÍTÉS kiviteli terve alapján Ivóvíz vezeték
építése 340m hosszban, nyomott szennyvízvezeték építése 313m hosszban, szerelvényaknákkal
valamint 308 m hosszú csapadékvíz elvezetés és 970m3 üres térfogatú záportározó építése a Linakron
Mérnöki Kft (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. tel. +36 92 598-846, elektronikus postacím:
nl.lin@tolna.net) által készített 2022. 02. hó keltű, 2783/2021. munkaszámú, építési engedéllyel rendelkező,
Ipari területeket kialakítása Zalaszentivánon című projekt keretében megvalósuló beruházás járulékos
munkái KÖZMŰÉPÍTÉS kiviteli terve szerint.
A teljesítéssel érintett útépítés főbb mennyiségek:
&́61485; Útpályaszerkezetek, meglévő beton burkolat bontása 118,00 m3
&́61485; Földmű bevágás, földmű töltés 533,00 m3
&́61485; Bevágásból maradt fel nem használt anyag elszállítása lerakóhelyre 399,00 m3
&́61485; Tömörítés töltésépítésnél gépi erővel 67,00 m3
&́61485; Tükörkészítés simítóhengerléssel 825,00 m2
&́61485; Talajcsere M50 meshanikai stabilizációból 215 m3
&́61485; Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 215,00 m3
&́61485; Telepen kevert cementstabilizációs útalap (CKT) 182,00 m3
&́61485; Aszfaltozás kötő és kopó rétegei 118,00 m3
A teljesítéssel érintett közműépítés főbb mennyiségek:
&́61485; Ivóvíz nyomócső vezeték fektetése 340,00 fm
&́61485; Nyomott szennyvízvezeték csatorna építése 313,40 fm
&́61485; Szennyvíz átemelő akna építése 1 db
&́61485; Szennyvíz szerelvényakna építése 3 db
&́61485; Csapadékvíz elvezető nyílt árok építése 308,00 fm
&́61485; Záportározó nagytömegű földmunka 1000m3
&́61485; Záportározó előkészítő földmunka, humuszleszedés 600m3
&́61485; Trapéz szelvényű nyílt árok kialakításhoz szükséges földmunka 455m3
&́61485; Trapéz szelvényű nyílt árok burkolása 318m2
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentációk:
&́61485; LINAKRON Mérnöki Kft. által készített 2783/2021. munkaszámú, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006
azonosítószámú „Ipari terület kialakítása Zalaszentivánon” című projekt keretében megvalósuló beruházás
járulékos munkái című kiviteli terv
valamint a tervekhez kapcsolódó engedélyek, elektronikus közmű egyeztetési nyilatkozatok és
jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok
Engedélyek:
&́61485; Útépítési engedély: 2022. 02 03 kelt. ZAT/ÚO/00039-16/2022 ügyiratszámú útépítési engedély.
jogerősítés: 2022. 03 23
&́61485; Vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély: Zala/1819 vízikönyvi szám,
36800/293-9/2022. ált.; 2022.02.18.. jogerősítés:2022.03.09.)
&́61485; Csapadékvízelvezetés: vízjogi létesítési engedély: Zala/1821 vízikönyvi szám; 36800/296-5/2022.
ált. 2022.20.21. (jogerősítés: 2022.03.29.)
Részletek: KD.
Helyesen:
Zalaszentiván Község Önkormányzata TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006 projekt keretében a Zalaszentiván
031/4 hrsz-ú ingatlanon iparterületet alakít ki.
A kivitelező feladatát képezi:
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Zalaszentiván északi ipari park mellett, kétirányú 6,5 m széles út kivitelezési munkái, 100 fm hosszban, a
7328 jelű összekötő út 40+330 km. szelvényéhez csatlakozva, a Linakron Mérnöki Kft (8900 Zalaegerszeg,
Budai Nagy Antal u. 10. tel. +36 92 598-846, elektronikus postacím: nl.lin@tolna.net) által készített
2017. 08. hó keltű, 2783/2021. munkaszámú, építési engedéllyel rendelkező, Ipari területek kialakítása
Zalaszentivánon című projekt keretében megvalósuló beruházás járulékos munkái ÚTÉPÍTÉS kiviteli
terve, valamint az út víztelenítését szolgáló nyílt övárokhoz csatlakozó, annak befogadójaként kialakított
308 m hosszú csapadékvíz elvezetés és 970m3 üres térfogatú záportározó építés, valamint a feltáró út
nyomvonalát érintő, az útpadkában elhelyezett 340m hosszú ivóvíz vezeték és 313 m hosszú nyomott
szennyvízvezeték építés, a Linakron Mérnöki Kft (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. tel. +36
92 598-846, elektronikus postacím: nl.lin@tolna.net) által készített 2022. 02. hó keltű, 2783/2021.
munkaszámú, építési engedéllyel rendelkező, Ipari területeket kialakítása Zalaszentivánon című projekt
keretében megvalósuló beruházás járulékos munkái KÖZMŰÉPÍTÉS kiviteli terve alapján Ivóvíz vezeték
építése 340m hosszban, nyomott szennyvízvezeték építése 313m hosszban, szerelvényaknákkal
valamint 308 m hosszú csapadékvíz elvezetés és 970m3 üres térfogatú záportározó építése a Linakron
Mérnöki Kft (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. tel. +36 92 598-846, elektronikus postacím:
nl.lin@tolna.net) által készített 2022. 02. hó keltű, 2783/2021. munkaszámú, építési engedéllyel rendelkező,
Ipari területeket kialakítása Zalaszentivánon című projekt keretében megvalósuló beruházás járulékos
munkái KÖZMŰÉPÍTÉS kiviteli terve szerint.
A teljesítéssel érintett útépítés főbb mennyiségek:
&́61485; Útpályaszerkezetek, meglévő beton burkolat bontása 118,00 m3
&́61485; Földmű bevágás, földmű töltés 533,00 m3
&́61485; Bevágásból maradt fel nem használt anyag elszállítása lerakóhelyre 399,00 m3
&́61485; Tömörítés töltésépítésnél gépi erővel 67,00 m3
&́61485; Tükörkészítés simítóhengerléssel 825,00 m2
&́61485; Talajcsere M50 meshanikai stabilizációból 215 m3
&́61485; Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 215,00 m3
&́61485; Telepen kevert cementstabilizációs útalap (CKT) 182,00 m3
&́61485; Aszfaltozás kötő és kopó rétegei 118,00 m3
A teljesítéssel érintett közműépítés főbb mennyiségek:
&́61485; Ivóvíz nyomócső vezeték fektetése 340,00 fm
&́61485; Nyomott szennyvízvezeték csatorna építése 313,40 fm
&́61485; Szennyvíz átemelő akna építése 1 db
&́61485; Szennyvíz szerelvényakna építése 3 db
&́61485; Csapadékvíz elvezető nyílt árok építése 308,00 fm
&́61485; Záportározó nagytömegű földmunka 1000m3
&́61485; Záportározó előkészítő földmunka, humuszleszedés 600m3
&́61485; Trapéz szelvényű nyílt árok kialakításhoz szükséges földmunka 455m3
&́61485; Trapéz szelvényű nyílt árok burkolása 318m2
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentációk:
&́61485; LINAKRON Mérnöki Kft. által készített 2783/2021. munkaszámú, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006
azonosítószámú „Ipari terület kialakítása Zalaszentivánon” című projekt keretében megvalósuló beruházás
járulékos munkái című kiviteli terv
valamint a tervekhez kapcsolódó engedélyek, elektronikus közmű egyeztetési nyilatkozatok és
jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok
Engedélyek:
&́61485; Útépítési engedély: 2022. 02 03 kelt. ZAT/ÚO/00039-16/2022 ügyiratszámú útépítési engedély.
jogerősítés: 2022. 03 23
&́61485; Vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély: Zala/1819 vízikönyvi szám,
36800/293-9/2022. ált.; 2022.02.18.. jogerősítés:2022.03.09.)
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&́61485; Csapadékvízelvezetés: vízjogi létesítési engedély: Zala/1821 vízikönyvi szám; 36800/296-5/2022.
ált. 2022.20.21. (jogerősítés: 2022.03.29.)
Közművezetékek által érintett további hrsz: 023/13, 025, 024/2, 022/4, 033
Részletek: KD.
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: 2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/12 (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:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. Ajánlatkérő tájékoztatja az
Érdekelt Gazdasági Szereplőket, hogy az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak az ajánlati
felhívás módosítása mellett: Közbeszerzési dokumentáció, Szerződéstervezet, Műszaki dokumentáció,
Árazatlan költségvetés.
A felhívás javítására a hrsz.-ok vonatkozásában arra való tekintettel került sor, hogy Ajánlatkérő
megteremtse a felhívás és a műszaki leírás tartalma közötti egységet. A további módosítások célja pedig a
közbeszerzési dokumentumok közötti pontatlanságok feloldása, az információkkal kapcsolatos összhang
megteremtése.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13349/2022)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mozgólépcső főfékhenger, munkahenger javítása
Hivatkozási szám: EKR000988722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50740000-4
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:
Mozgólépcső főfékhenger, munkahenger javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50740000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: BKV Zrt. M270 raktár 1103 Budapest, Kőér u. 2/d.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: 84 db/48 hónap
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A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.
A megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával
a beszerzés mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár egyértelmű meghatározása érdekében történt, a
szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő
szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(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: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20369 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mozgólépcső főfékhenger, munkahenger javítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Metrószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63054486
Postai cím: Török Flóris Utca 17
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: MSZERVIZ@T-ONLINE.HU
Telefon: +36 309429591
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: 33949824
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
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VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

980

Kiegészítő szójegyzék

50740000-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50740000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: BKV Zrt. M270 raktár 1103 Budapest, Kőér u. 2/d.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: 84 db/48 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.
A megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával
a beszerzés mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár egyértelmű meghatározása érdekében történt, a
szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő
szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33949824
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Metrószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63054486
Postai cím: Török Flóris Utca 17
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: MSZERVIZ@T-ONLINE.HU
Telefon: +36 309429591
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy a további megrendelések teljesítése a Keretszerződésben
vállalt egységárakon részéről vállalhatatlanná vált. Vállalkozó a Keretszerződés további teljesíthetősége
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érdekében a Keretszerződésben foglalt egységárak 9,8%- kal történő emelését kezdeményezte, ennek
hiányában a Keretszerződés felmondására kényszerül. Vállalkozó áremelési indoklásként előadta
a következőket: a Keretszerződés magyar forintban kerültek megkötésre, a COVID-19 járvány és a
kialakult orosz-ukrán háború gazdasági hatásainak következményeként a magyar forint a Szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges alkatrészek ellenértékeként és a szállítási díjként kifizetett euró és amerikai
dollárhoz képest jelentősen inflálódott, az egyes szállítási útvonalak teljes ellehetetlenedése miatt az új
szállítási útvonalak díjai rendkívül megnövekedtek, a beszerzendő termékek alanyanyagárai (vashulladék:
+100%-kal, fémalapanyag: +30%-kal, alumínium: +70%-kal, műanyagok: +14%-kal, ipari gép berendezés:
11%-kal) az elmúlt egy évben jelentősen emelkedtek, melyeket a gyártók az árképzésükbe belekalkulálnak,
továbbá előadta, hogy a gyártók árai csak rövid határidővel érvényesek, azokat döntően 2-3 napra adják
meg részükre. A szolgáltatás az üzembiztonság fenntartásához, valamint az élet- és balesetvédelem
biztosítása érdekében elengedhetetlen. Az előzőeket figyelembe véve a szerződésmódosítással Felek
megállapodtak abban, hogy az egységárakat 9,8%-kal megemelik, a Keretszerződés 2.1. pontjában
rögzített keretösszeg (33.949.824 Ft) változatlanul hagyása mellett.
A módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésre figyelemmel a (3) bekezdés alapján van lehetőség, mivel ún. de
minimis jogalapon a módosítás értékbeni módosításnak minősül.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy a további megrendelések teljesítése
a Keretszerződésben vállalt egységárakon részéről vállalhatatlanná vált. Vállalkozó a Keretszerződés
további teljesíthetősége érdekében a Keretszerződésben foglalt egységárak 9,8%-kal történő emelését
kezdeményezte, ennek hiányában a Keretszerződés felmondására kényszerül. Vállalkozó áremelési
indoklását a jelen hirdetmény VI.2.1) pontjában került részletezésre.
A szolgáltatás az üzembiztonság fenntartásához, valamint az élet- és balesetvédelem biztosítása
érdekében elengedhetetlen. Az előzőeket figyelembe véve a szerződésmódosítással Felek megállapodtak
abban, hogy az egységárakat 9,8%-kal megemelik, a Keretszerződés 2.1. pontjában rögzített keretösszeg
(33.949.824 Ft) változatlanul hagyása mellett.
A módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésre figyelemmel a (3) bekezdés alapján van lehetőség, mivel ún. de
minimis jogalapon a módosítás értékbeni módosításnak minősül.
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: 33949824 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33949824 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13578/2022)
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: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23024216241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: huj.edina@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adó- és számviteli tanácsadás
Hivatkozási szám: EKR000559212021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79200000-6
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: Adó- és számviteli tanácsadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79200000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tulajdonában álló gazdasági társaságok átalakulással egyesülnek. Az átalakulással
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létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg terv szerinti mérlegfőösszege 136 Mrd Ft lesz, valamint a
létrejövő gazdasági társaság tervezetten évi 20,5 Mrd Ft támogatásban részesül.
Az egyesülés útján létrejövő gazdasági társaság részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint tulajdonos adó-és számvitel szakmai támogatást kíván
nyújtani, valamint tulajdonosi a kontroll keretében ellenőrizni fogja az adó-és számviteli feladatokat
végrehajtását, amelyhez külső partner közreműködését kívánja igénybe venni az alábbi feladatok
elvégzésére
• Számvitel-szervezés a beolvadást követően, különös tekintettel az egyesülő tagvállalatok eltérő
számviteli gyakorlatára.
• Az egységes számlatükör és számlarend kialakítása.
• Cég a cégben nyilvántartási rendszer kialakítása.
• Előzetesen felszámított ÁFA arányos megosztásának felülvizsgálata
• Belső elszámolási rend kialakítása.
• Távhőszolgáltatási és egyéb közművek létesítése (beruházói létesítés, kiváltás, kártalanítás) kapcsán
keletkező elszámolásokkal összefüggő tanácsadás:
o szerződés áttekintése számviteli és adóügyi szempontból
o átadási érték meghatározásának felülvizsgálata
o kártalanítási érték meghatározásának felülvizsgálata
o számlázás/számviteli bizonylat felülvizsgálata
• Térítés nélküli átadásokkal összefüggő elszámolásokra irányuló tanácsadás:
o szerződés áttekintése számviteli és adóügyi szempontból
o átadási/ kártalanítási érték meghatározásának felülvizsgálata
o számlázás/ számviteli bizonylat felülvizsgálata
• Támogatás elszámolások felülvizsgálata - mintavétele s ellenőrzés, számlaösszesítők áttekintése,
könyvelés felülvizsgálata.
• Vagyonkezelés könyvelésének felülvizsgálata:
o vagyonkezelési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének felülvizsgálata
o vagyonkezelt eszközök gazdálkodásával összefüggő szerződések felülvizsgálata
o esetleges visszapótlási kötelezettség értékének fordulónapi felülvizsgálata
o visszapótlási kötelezettség teljesítésével összefüggő beruházási tevékenység számviteli szempontú
felülvizsgálata, tulajdonossal történő elszámolási megállapodások számviteli / adóügyi felülvizsgálata
(számviteli érték, számlázás stb.)
• Aktiválások folyamatában való részvétel:
o az egyedi eszközértékek elkülönítésének / megállapításának felülvizsgálat
o javaslattétel egyes ritkán előforduló tételek számviteli besorolására stb.
• Nyereségkorlátra irányuló szabályozások betartásának felülvizsgálata
• Közszolgáltatási szerződéssel összefüggő — elkülönített nyilvántartási és beszámolási kötelezettség
o teljesítésének felülvizsgálat
o nyilvántartási rendszer kialakításában történő tanácsadás
• Engedélyköteles, nyomvonalas hálózatok, közművek létesítéséhez kapcsolódó adózási és számviteli
feladatok elvégzésének és elszámolásának szakmai támogatása.
• Közmű beruházó által létesített nyomvonalas engedély köteles hálózatok, közművek átvételével
kapcsolatos számviteli elszámolások ellenőrzése
• Saját kialakításban létrehozott nyomvonalas engedély köteles hálózatok, közművek számviteli
nyilvántartásainak ellenőrzése, az elszámolási szabályzat kialakítása.
• Közmű Beruházótól átvett nyomvonalas engedélyköteles közműberuházásból létrejött tárgyi eszközök
üzembehelyezési dokumentációjának ellenőrzése
• Saját kialakításban létrehozott nyomvonalas engedélyköteles közműberuházásokból létrejött tárgyi
eszközök üzembehelyezési dokumentációjának ellenőrzése.
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• Közmű beruházótól átvett nyomvonalas engedélyköteles közműberuházások, tárgyi eszközként történő
aktiválásának és az aktiválást követő értékcsökkenési elszámolások ellenőrzése a kapcsolódó számviteli
szabályzatok elkészítése.
• Saját kialakításban végzett nyomvonalas engedélyköteles közműberuházások, tárgyi eszközként történő
aktiválásának és az aktiválást követő értékcsökkenési elszámolások ellenőrzése a kapcsolódó számviteli
szabályzatok elkészítése.
Az adó-és számviteli szakmai támogatás és tulajdonosi kontroll biztosításához szükséges legalább 1 fő
okleveles adószakértő és 1 fő okleveles könyvvizsgáló folyamatos rendelkezésre állása a szerződés teljes
időtartama alatt munkanapokon 8:00 és 17 óra között, amelyből legalább heti 2 nap helyszíni (Budapest)
munkavégzés, tanácsadás.
(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:
12665 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41/2021 Rész száma: Elnevezés: Adó- és számviteli tanácsadás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bergmann Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: 12056950441
Postai cím: Váci Út 186
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: bergmann@bergmann.hu
Telefon: +36 12389000
Internetcím(ek): (URL) www.bergmann.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24000000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
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VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

986

Kiegészítő szójegyzék

79200000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79200000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tulajdonában álló gazdasági társaságok átalakulással egyesülnek. Az átalakulással
létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg terv szerinti mérlegfőösszege 136 Mrd Ft lesz, valamint a
létrejövő gazdasági társaság tervezetten évi 20,5 Mrd Ft támogatásban részesül.
Az egyesülés útján létrejövő gazdasági társaság részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint tulajdonos adó-és számvitel szakmai támogatást kíván
nyújtani, valamint tulajdonosi a kontroll keretében ellenőrizni fogja az adó-és számviteli feladatokat
végrehajtását, amelyhez külső partner közreműködését kívánja igénybe venni az alábbi feladatok
elvégzésére
• Számvitel-szervezés a beolvadást követően, különös tekintettel az egyesülő tagvállalatok eltérő
számviteli gyakorlatára.
• Az egységes számlatükör és számlarend kialakítása.
• Cég a cégben nyilvántartási rendszer kialakítása.
• Előzetesen felszámított ÁFA arányos megosztásának felülvizsgálata
• Belső elszámolási rend kialakítása.
• Távhőszolgáltatási és egyéb közművek létesítése (beruházói létesítés, kiváltás, kártalanítás) kapcsán
keletkező elszámolásokkal összefüggő tanácsadás:
o szerződés áttekintése számviteli és adóügyi szempontból
o átadási érték meghatározásának felülvizsgálata
o kártalanítási érték meghatározásának felülvizsgálata
o számlázás/számviteli bizonylat felülvizsgálata
• Térítés nélküli átadásokkal összefüggő elszámolásokra irányuló tanácsadás:
o szerződés áttekintése számviteli és adóügyi szempontból
o átadási/ kártalanítási érték meghatározásának felülvizsgálata
o számlázás/ számviteli bizonylat felülvizsgálata
• Támogatás elszámolások felülvizsgálata - mintavétele s ellenőrzés, számlaösszesítők áttekintése,
könyvelés felülvizsgálata.
• Vagyonkezelés könyvelésének felülvizsgálata:
o vagyonkezelési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének felülvizsgálata
o vagyonkezelt eszközök gazdálkodásával összefüggő szerződések felülvizsgálata
o esetleges visszapótlási kötelezettség értékének fordulónapi felülvizsgálata
o visszapótlási kötelezettség teljesítésével összefüggő beruházási tevékenység számviteli szempontú
felülvizsgálata, tulajdonossal történő elszámolási megállapodások számviteli / adóügyi felülvizsgálata
(számviteli érték, számlázás stb.)
• Aktiválások folyamatában való részvétel:
o az egyedi eszközértékek elkülönítésének / megállapításának felülvizsgálat
o javaslattétel egyes ritkán előforduló tételek számviteli besorolására stb.
• Nyereségkorlátra irányuló szabályozások betartásának felülvizsgálata

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

987

• Közszolgáltatási szerződéssel összefüggő — elkülönített nyilvántartási és beszámolási kötelezettség
o teljesítésének felülvizsgálat
o nyilvántartási rendszer kialakításában történő tanácsadás
• Engedélyköteles, nyomvonalas hálózatok, közművek létesítéséhez kapcsolódó adózási és számviteli
feladatok elvégzésének és elszámolásának szakmai támogatása.
• Közmű beruházó által létesített nyomvonalas engedély köteles hálózatok, közművek átvételével
kapcsolatos számviteli elszámolások ellenőrzése
• Saját kialakításban létrehozott nyomvonalas engedély köteles hálózatok, közművek számviteli
nyilvántartásainak ellenőrzése, az elszámolási szabályzat kialakítása.
• Közmű Beruházótól átvett nyomvonalas engedélyköteles közműberuházásból létrejött tárgyi eszközök
üzembehelyezési dokumentációjának ellenőrzése
• Saját kialakításban létrehozott nyomvonalas engedélyköteles közműberuházásokból létrejött tárgyi
eszközök üzembehelyezési dokumentációjának ellenőrzése.
• Közmű beruházótól átvett nyomvonalas engedélyköteles közműberuházások, tárgyi eszközként történő
aktiválásának és az aktiválást követő értékcsökkenési elszámolások ellenőrzése a kapcsolódó számviteli
szabályzatok elkészítése.
• Saját kialakításban végzett nyomvonalas engedélyköteles közműberuházások, tárgyi eszközként történő
aktiválásának és az aktiválást követő értékcsökkenési elszámolások ellenőrzése a kapcsolódó számviteli
szabályzatok elkészítése.
Az adó-és számviteli szakmai támogatás és tulajdonosi kontroll biztosításához szükséges legalább 1 fő
okleveles adószakértő és 1 fő okleveles könyvvizsgáló folyamatos rendelkezésre állása a szerződés teljes
időtartama alatt munkanapokon 8:00 és 17 óra között, amelyből legalább heti 2 nap helyszíni (Budapest)
munkavégzés, tanácsadás.
(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: 26000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bergmann Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: 12056950441
Postai cím: Váci Út 186
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: bergmann@bergmann.hu
Telefon: +36 12389000
Internetcím(ek): (URL) www.bergmann.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek megállapodtak a szerződés hatályának 1 hónappal történő meghosszabbításában.
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A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdései alapján került sor a Megbízási szerződés eredeti
ellenértékének a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti értéknövekedéssel.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül is módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el
- az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,
- szolgáltatás esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26000000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Dombóvár Város Önkormányzata (11841/2022)
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: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733555217
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Szilárd polgármester
Telefon: +36 74564501
E-mail: onkormanyzat@dombovar.hu
Fax: +36 74564501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció_I
Hivatkozási szám: EKR000095112021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Szociális bérlakások felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212500-1
45232151-5
45262690-4
45410000-4
45421100-5

Kiegészítő szójegyzék
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45432000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/2 hrsz
7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/3 hrsz
7200 Dombóvár, Erkel Ferenc u 56.; 4084 hrsz
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/1 hrsz
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/8 hrsz
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/B/10 hrsz
7200 Dombóvár, III. u. 24/A; 3187/2 hrsz- 3 lakás
7200 Dombóvár, Kakasdombi köz 6..; 190/1 hrsz-2 lakás
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Szociális bérlakások felújítása
7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/2 hrsz
Az épület egy ikresen épített lakóház déli felében helyezkedik el. Az épület északi része magántulajdon.
Az érintett ingatlanrész esetében a felújítás az alábbi elemekből áll:
- A lakáson belül kialakításra kerül egy konyha, melyhez részben új aljzat is készül.
- Konyha kialakításánál bekötésre kerül egy mosogató, melyhez vezetékes víz és a szennyvízelvezetés is
készül. A „Konyha” helyiség villamos installáció és belső világítás kiviteli tervek készültek.
- A mosogató és a tűzhely körül csempézés.
- Vakolatjavítások, belső festésesek
- Belső nyílászárók felújítása, mázolása
- Új műanyag bejárati ajtó
- Déli oldalon lévő repedések javítása, aláalapozása
- Ereszcsatorna cseréje.
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/3 hrsz
Az érintett ingatlan esetében a felújítás az alábbi elemekből áll:
- Külső nyílászárók cseréje
- Belső nyílászárók felújítása-festése
- Villamossági és épületgépészeti korszerűsítés
- E02 Fürdő+WC helyiségben
- teljes csempe leverése, padlóburkolat feltörése,
- vakolatjavítás, új csempe, új szaniterek
- válaszfal aláalapozása
- Kamrában, Konyha-Étkezőben, Előtérben és a Fürdő helyiségekben aljzatcsere
- keleti homlokzati fal aláalapozása
- vakolatjavítás, homlokzat javítás
- kémények kibélelése újrafalazása (korszerűsítése)
- meglévő cserépkályhák átrakása (2db)
- belső-külső vakolatjavítások
- új ereszcsatorna
- oromdeszka, párkánydeszka javítás
- 15 cm vtg szálas hőszigetelés padláson
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Erkel Ferenc u 56.; 4084 hrsz
Az objektumon esztétikai hibákat leszámítva nagyobb szerkezeti „károsodása” nem tapasztalható. Az
épületen külső vakolat felújítást és homlokzatfestést terveztünk. A belső helyiségekben néhol szükséges a
vakolat leverése.
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A tetőszerkezet felújításra nem szorul. Az északi oldalon a tűzfalra új homlokzatvakolat kerül, illetve új
bádogos szerkezet is készül. Az épületen a külső nyílászárók cserélésre kerülnek, a meglévő, megmaradó
belső nyílászárók felújítása lett betervezve, újramázolással, illetve a szükséges mértékben újak is
beépítésre kerülnek.
A fürdő megközelítése egy korábban is tervezett nyíláskibontással (kerámia köpenyes áthidalóval) valósul
meg a nappali irányából. A kamrában elbontásra került padlásfeljáró egy hőszigetelt padláslétrával kerül
kialakításra. A fürdőben az udvar felöli bejárati ajtó befalazásra kerül és egy 60x60 cm-es ablak kerül
elhelyezésre kerámiaköpenyes áthidalóval. A két helyiség közötti szintkülönbséget az aljzat felemelésével
lesz csökkentve a fürdőben. Az épület teljes komplex energetikai felújítást is kapni fog. Homlokzatra
grafitos (EPS )polisztirol hőszigetelés kerül, a lábazatra XPS lábazati hőszigetelés, valamint a padlásra szálas
hőszigetelés lesz fektetve. A lakáson belül a padlórétegrendbe is beépítésre kerül hőszigetelés. Fokozott
hőszigetelésű műanyag külső nyílászárók lesznek beépítve.
Az épületben az új konyhában vakolatleverés után új csempeburkolat és mosogató kerül be. Belülre 3
db új nyílászáró kerül elhelyezésre. Mindegyik ajtó utólagosan kerül beépítésre. Javításuk, felújításuk
nem javasolt.Az épület teljes komplex energetikai felújítást is kapni fog. Homlokzatra grafitos polisztirol
hőszigetelés kerül, a lábazatra XPS lábazati hőszigetelés, valamint a padlásra szálas hőszigetelés lesz
fektetve. A lakáson belül a padlórétegrendbe is beépítésre kerül hőszigetelés. Fokozott hőszigetelésű
műanyag külső nyílászárók lesznek beépítve.
Az épületben a konyhában vakolatleverés után új csempeburkolat és mosogató kerül vissza. A belső
nyílászárók közül egy új kerül behelyezésre, a többi pedig új festést kap.
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/1 hrsz
Az érintett ingatlan esetében a felújítás az alábbi elemekből áll:
- külső nyílászárók cseréje
- belső nyílászárók felújítása
- fatüzelésű kályha átrakása
- kémény korszerűsítése/ átrakás-kibélelés
- ereszcsatornák és lefolyók cseréje
- külső vakolás, színezés
- Fürdő csőtörés kijavítása
- vakolat javítás
- új csempe és járólap
- új villanybojler
- új szaniterek
- helyiségek újrafestése
- szobákba habalátétes PVC padlóburkolat
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/8 hrsz
Az érintett épületrész külső belső megújulása szükséges a további használhatóság szempontjából. A belső
felújításnál a fürdőben leverésre kerül a meglévő csempe burkolat, valamint feltörésre kerül a cementlap,
itt új szaniterek, villanybojler és burkolatok kerülnek elhelyezésre. A két szobában vakolatjavítások
valamint a födém állapota miatt gipszkarton álmenyezte kerül felhelyezésre.
A konyhába új mosogató, csapteleppel kerül be, valamint egy új belső ajtó is szükséges.
A tetőszerkezet és a bádogos szerkezetek felújításra illetve cserélésre kerülnek. A tetőszerkezet/ héjazat
átrakása és kijavítása is tervezett munkálatok közé vettük.
Az épületen a külső nyílászárók cseréjét is előirányoztuk, fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókat
terveztünk be. Az új nyílászárók a homlokzati rajzokon jelölt nyitási iránnyal, valamint helyszíni méretvétel
után kerülhetnek legyártásra. A belső nyílászárók újramázolással kerülnek felújításra.
A kémény korszerűsítése itt is a Katasztrófavédelem szakemberének bevonásával történik. A tüzelő
berendezések megmarad, illetve egy új kályha kerül behelyezésre.
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A fürdőben kijavításra kerül a korábbi vizesedés, új villanybojler valamint csempézés-járólap burkolás, új
szaniterek kerültek betervezésre.
Teljes belső festés.
Homlokzat felújítás vakolatjavítás festés.
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
Folytatás: II.2.9) További információ pontban
(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: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07939 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szociális bérlakások felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 14184518214
Postai cím: Zárda Utca 14
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: baudaikft@gmail.com
Telefon: +36 306512527
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: 112766039
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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Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

993

45210000-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212500-1

Kiegészítő szójegyzék

45232151-5
45262690-4
45410000-4
45421100-5
45432000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/2 hrsz
7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/3 hrsz
7200 Dombóvár, Erkel Ferenc u 56.; 4084 hrsz
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/1 hrsz
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/8 hrsz
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/B/10 hrsz
7200 Dombóvár, III. u. 24/A; 3187/2 hrsz- 3 lakás
7200 Dombóvár, Kakasdombi köz 6..; 190/1 hrsz-2 lakás
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Szociális bérlakások felújítása
7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/2 hrsz
Az épület egy ikresen épített lakóház déli felében helyezkedik el. Az épület északi része magántulajdon.
Az érintett ingatlanrész esetében a felújítás az alábbi elemekből áll:
- A lakáson belül kialakításra kerül egy konyha, melyhez részben új aljzat is készül.
- Konyha kialakításánál bekötésre kerül egy mosogató, melyhez vezetékes víz és a szennyvízelvezetés is
készül. A „Konyha” helyiség villamos installáció és belső világítás kiviteli tervek készültek.
- A mosogató és a tűzhely körül csempézés.
- Vakolatjavítások, belső festésesek
- Belső nyílászárók felújítása, mázolása
- Új műanyag bejárati ajtó
- Déli oldalon lévő repedések javítása, aláalapozása
- Ereszcsatorna cseréje.
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Arany J. tér 4.; 224/5/A/3 hrsz
Az érintett ingatlan esetében a felújítás az alábbi elemekből áll:
- Külső nyílászárók cseréje
- Belső nyílászárók felújítása-festése
- Villamossági és épületgépészeti korszerűsítés
- E02 Fürdő+WC helyiségben
- teljes csempe leverése, padlóburkolat feltörése,
- vakolatjavítás, új csempe, új szaniterek
- válaszfal aláalapozása
- Kamrában, Konyha-Étkezőben, Előtérben és a Fürdő helyiségekben aljzatcsere
- keleti homlokzati fal aláalapozása
- vakolatjavítás, homlokzat javítás
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- kémények kibélelése újrafalazása (korszerűsítése)
- meglévő cserépkályhák átrakása (2db)
- belső-külső vakolatjavítások
- új ereszcsatorna
- oromdeszka, párkánydeszka javítás
- 15 cm vtg szálas hőszigetelés padláson
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Erkel Ferenc u 56.; 4084 hrsz
Az objektumon esztétikai hibákat leszámítva nagyobb szerkezeti „károsodása” nem tapasztalható. Az
épületen külső vakolat felújítást és homlokzatfestést terveztünk. A belső helyiségekben néhol szükséges a
vakolat leverése.
A tetőszerkezet felújításra nem szorul. Az északi oldalon a tűzfalra új homlokzatvakolat kerül, illetve új
bádogos szerkezet is készül. Az épületen a külső nyílászárók cserélésre kerülnek, a meglévő, megmaradó
belső nyílászárók felújítása lett betervezve, újramázolással, illetve a szükséges mértékben újak is
beépítésre kerülnek.
A fürdő megközelítése egy korábban is tervezett nyíláskibontással (kerámia köpenyes áthidalóval) valósul
meg a nappali irányából. A kamrában elbontásra került padlásfeljáró egy hőszigetelt padláslétrával kerül
kialakításra. A fürdőben az udvar felöli bejárati ajtó befalazásra kerül és egy 60x60 cm-es ablak kerül
elhelyezésre kerámiaköpenyes áthidalóval. A két helyiség közötti szintkülönbséget az aljzat felemelésével
lesz csökkentve a fürdőben. Az épület teljes komplex energetikai felújítást is kapni fog. Homlokzatra
grafitos (EPS )polisztirol hőszigetelés kerül, a lábazatra XPS lábazati hőszigetelés, valamint a padlásra szálas
hőszigetelés lesz fektetve. A lakáson belül a padlórétegrendbe is beépítésre kerül hőszigetelés. Fokozott
hőszigetelésű műanyag külső nyílászárók lesznek beépítve.
Az épületben az új konyhában vakolatleverés után új csempeburkolat és mosogató kerül be. Belülre 3
db új nyílászáró kerül elhelyezésre. Mindegyik ajtó utólagosan kerül beépítésre. Javításuk, felújításuk
nem javasolt.Az épület teljes komplex energetikai felújítást is kapni fog. Homlokzatra grafitos polisztirol
hőszigetelés kerül, a lábazatra XPS lábazati hőszigetelés, valamint a padlásra szálas hőszigetelés lesz
fektetve. A lakáson belül a padlórétegrendbe is beépítésre kerül hőszigetelés. Fokozott hőszigetelésű
műanyag külső nyílászárók lesznek beépítve.
Az épületben a konyhában vakolatleverés után új csempeburkolat és mosogató kerül vissza. A belső
nyílászárók közül egy új kerül behelyezésre, a többi pedig új festést kap.
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/1 hrsz
Az érintett ingatlan esetében a felújítás az alábbi elemekből áll:
- külső nyílászárók cseréje
- belső nyílászárók felújítása
- fatüzelésű kályha átrakása
- kémény korszerűsítése/ átrakás-kibélelés
- ereszcsatornák és lefolyók cseréje
- külső vakolás, színezés
- Fürdő csőtörés kijavítása
- vakolat javítás
- új csempe és járólap
- új villanybojler
- új szaniterek
- helyiségek újrafestése
- szobákba habalátétes PVC padlóburkolat
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
7200 Dombóvár, Erzsébet 2.; 232/A/8 hrsz
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Az érintett épületrész külső belső megújulása szükséges a további használhatóság szempontjából. A belső
felújításnál a fürdőben leverésre kerül a meglévő csempe burkolat, valamint feltörésre kerül a cementlap,
itt új szaniterek, villanybojler és burkolatok kerülnek elhelyezésre. A két szobában vakolatjavítások
valamint a födém állapota miatt gipszkarton álmenyezte kerül felhelyezésre.
A konyhába új mosogató, csapteleppel kerül be, valamint egy új belső ajtó is szükséges.
A tetőszerkezet és a bádogos szerkezetek felújításra illetve cserélésre kerülnek. A tetőszerkezet/ héjazat
átrakása és kijavítása is tervezett munkálatok közé vettük.
Az épületen a külső nyílászárók cseréjét is előirányoztuk, fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókat
terveztünk be. Az új nyílászárók a homlokzati rajzokon jelölt nyitási iránnyal, valamint helyszíni méretvétel
után kerülhetnek legyártásra. A belső nyílászárók újramázolással kerülnek felújításra.
A kémény korszerűsítése itt is a Katasztrófavédelem szakemberének bevonásával történik. A tüzelő
berendezések megmarad, illetve egy új kályha kerül behelyezésre.
A fürdőben kijavításra kerül a korábbi vizesedés, új villanybojler valamint csempézés-járólap burkolás, új
szaniterek kerültek betervezésre.
Teljes belső festés.
Homlokzat felújítás vakolatjavítás festés.
A tervezett felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
Folytatás: II.2.9) További információ pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112766039
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 14184518214
Postai cím: Zárda Utca 14
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: baudaikft@gmail.com
Telefon: +36 306512527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
határidő hosszabbítás műszaki tartalom változás miatt
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:
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x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés műszaki tartalmának módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy
a szerződés tárgyát képező egyes lakások állaga a szerződéskötés óta eltelt időszakban jelentősen
romlott, amelyek pontos állapotát a szerződés hatályba lépése után, a feltárási munkák során lehetett csak
pontosan megállapítani.
A Vállalkozó 2021. október 29. napján akadályközléssel élt a Kakasdombi köz 6. sz. alatti ingatlanon (hrsz
190/1) található lakás veszélyes állapota miatt. Az akkori állapotok szerint a lakás a vonatkozó felújítási
tervdokumentációban megfogalmazott beavatkozással nem volt felújítható.
A Vállalkozó 2022.02.25 napján akadályközléssel élt az Erzsébet u. 2. 232/A/8 sz. alatti ingatlanon
található lakás veszélyes állapota miatt. Az akkori állapotok szerint a lakás a vonatkozó felújítási
tervdokumentációban megfogalmazott beavatkozással nem volt felújítható.
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: 112766039 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 112766039 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (13374/2022)
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: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10893850244
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh András
Telefon: +361 4554100 4331
E-mail: olaha@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zsilip utcai rácsgépházak felújítása
Hivatkozási szám: EKR001315002021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Zsilip utcai rácsgépházak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 70391
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A szennyvíztisztítás során üzemeltett magas-, illetve mélyzónai átemelő
egységeken található rácsgépházak felújítása, épületgépészeti felújítása, építési és szerelési munkák
elvégzése beüzemelése, próbaüzeme.
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- bontási munkák
- új gépház megépítése könnyűszerkezetes, szendvicspanel megoldással
- nyílászárók cseréje
- szekvencionált garázskapuk megszüntetése
- megszüntett szekvencionált kapuk helyére 150x150cm-s ablak beépítése
- új épületekben az elektromos szekrények, belső világítás, kézmosó és temperáló hőlégbefúvó
berendezés visszaszerelése az eredeti épületben kiépített módon és helyre
- az aljzatbetonon keletkezett folytonossági hiányok szakipari helyreállítása
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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:
25863 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KSZ-2021000737 Rész száma: Elnevezés: Zsilip utcai rácsgépházak felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/20 (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: AQUABLUE + Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23485673214
Postai cím: Dózsa György Utca 17.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: aquablueplusz@gmail.com
Telefon: +36 208006400
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: 74159967
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

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

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 70391
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A szennyvíztisztítás során üzemeltett magas-, illetve mélyzónai átemelő
egységeken található rácsgépházak felújítása, épületgépészeti felújítása, építési és szerelési munkák
elvégzése beüzemelése, próbaüzeme.
- bontási munkák
- új gépház megépítése könnyűszerkezetes, szendvicspanel megoldással
- nyílászárók cseréje
- szekvencionált garázskapuk megszüntetése
- megszüntett szekvencionált kapuk helyére 150x150cm-s ablak beépítése
- új épületekben az elektromos szekrények, belső világítás, kézmosó és temperáló hőlégbefúvó
berendezés visszaszerelése az eredeti épületben kiépített módon és helyre
- az aljzatbetonon keletkezett folytonossági hiányok szakipari helyreállítása
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 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: 74159967
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUABLUE + Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23485673214
Postai cím: Dózsa György Utca 17.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: aquablueplusz@gmail.com
Telefon: +36 208006400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződés módosítással érintett pontja:
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3.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkálatokat a szerződéskötéstől számított 6 hónap
alatt teljesíti, amelybe a 72 órás próbaüzem időtartama beleszámít. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított rendelkezés:
3.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkálatokat a szerződéskötéstől számított 10 hónap
alatt teljesíti, amelybe a 72 órás próbaüzem időtartama beleszámít. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Késedelem indoka:
Vállalkozó a szerződés megkötését követően a szerződés szerint és a szakmai követelményeknek
megfelelően az építendő épület alapozásának meghatározása miatt talajmechanikai vizsgálatot végzett. A
talajmechanikai vizsgálat eredménye mutatta meg, hogy az építendő épület alapja alatt (ezen a területen
állt a korábbi épület) és a Megrendelő telephelyén a talaj üreges, laza homokos, tőzeges szerkezetű ez
által a terhelhetősége jelen állapotában nem alkalmas az építési beruházással összefüggésben felvonuló,
a könnyűszerkezetes épület elemeit mozgató daru terhelésének elviselésére. A gyenge teherbírású üreges
talajon fennáll annak a veszélye, hogy a letalpalt daru a tehermozgatás közben megsüllyed és ennek
következtében olyan kilengés következhet be, amely a daru felborulását okozhatja.
Az indoklás folytatása megtalálható a VII.1) További információk részben.
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: 74159967 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 74159967 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
E körülményt Megrendelő a kellő gondosság mellett sem láthatta előre. Megrendelő azon telephelyén
és a műtárgyon, ahol az építési beruházás megvalósul folyamatos üzemelés zajlik, ennek részeként
nehéz munkagépek és tehergépkocsik közlekednek, végeznek munkát, amely tevékenységek nem
idéztek elő talajsüllyedést vagy egyéb olyan körülményt, amelyből a talaj rossz teherbíró képességére
lehetett volna következtetni. Megrendelő a talajmechanikai vizsgálati eredménye alapján megkezdte az
érintett munkaterület és a szükséges felvonulási terület alatti talaj megerősítéséhez kapcsolódó helyszíni
szemléket, munkálatok beszerzéséhez tartozó műszaki tartalom összeállítását, azzal a célzattal, hogy a
térbeton alkalmas legyen az építési beruházás befejezéséhez. Felek rögzítik, hogy fentiekben leírt műszaki
körülmény szerződéskötéskor nem volt előrelátható.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/24 (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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FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (12180/2022)
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: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fuzesabony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://fuzesabony.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabony-Szihalom között kerékpárút építése
Hivatkozási szám: EKR000181172020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Füzesabony-Szihalom között kerékpárút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45233221-4
45233228-3
45233251-3

Kiegészítő szójegyzék
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45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony, Vízház u. (vasútállomás aluljáró) – Szihalom, Belterületi
határa között. A kerékpárút részletes útvonala a műszaki leírásban kerül ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi Füzesabony-Szihalom között kerékpárút kivitelezési feladatainak ellátása. A
beruházás célja biztonságos kerékpáros kapcsolatbiztosítása az érintett Füzesabony Város és Szihalom Község
települések között összesen 4,913 km hosszban.
A Vízház utca kisforgalmú lakóutca, a kerékpáros közös burkolaton haladhatnak gépjárművekkel. Az utca
burkolatán kerékpáros nyom burkolati jelek elhelyezése szükséges 25-25 m-es távolságban.
A Szihalmi út és a 3 sz. főút mentén kétirányú kerékpárút tervezett, a Szihalmi út Vízház és vasútvonal közötti
szakaszán az út bal oldalán, a vasúti átjárót követően a jobb oldalán. A tervezett kerékpárút a 3 sz. főút jobb oldala
mentén halad tovább a koronaélen kívül. A burkolat szélessége belterületen 2,0 m, külterületen 2,50 m, lokálisan
3,0 m legyen.
A kerékpárforgalmi létesítmény 3 helyen keresztezi országos közutat és 3 helyen önkormányzati útcsatlakozást.
Ezen helyeken forgalomtechnikai elemek elhelyezése szükséges. A 3 sz. főúttal párhuzamos szakaszon és a 1,50 mt meghaladó töltésben vagy árok mentén közúti vezetőkorlát és kerékpáros védőkorlát építendő a kerékpárosok
védelmében. A meglévő átereszeket meg kell hosszabbítani, az út mentén szikkasztóárkokat kell képezni.
A meglévő gyalogos vasúti átjárót és a labirintkorlátot el kell bontani, helyette újat kell építeni.
A Rima-patak keresztezésében kerékpáros hidat kell építeni.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003 Füzesabony - Szihalom
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12770 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Füzesabony-Szihalom között kerékpárút építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: energy@skc.hu
Telefon: +36 703803764
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: 194990327
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233162-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45233221-4

Kiegészítő szójegyzék

45233228-3
45233251-3
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony, Vízház u. (vasútállomás aluljáró) – Szihalom, Belterületi
határa között. A kerékpárút részletes útvonala a műszaki leírásban kerül ismertetésre.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi Füzesabony-Szihalom között kerékpárút kivitelezési feladatainak ellátása. A
beruházás célja biztonságos kerékpáros kapcsolatbiztosítása az érintett Füzesabony Város és Szihalom Község
települések között összesen 4,913 km hosszban.
A Vízház utca kisforgalmú lakóutca, a kerékpáros közös burkolaton haladhatnak gépjárművekkel. Az utca
burkolatán kerékpáros nyom burkolati jelek elhelyezése szükséges 25-25 m-es távolságban.
A Szihalmi út és a 3 sz. főút mentén kétirányú kerékpárút tervezett, a Szihalmi út Vízház és vasútvonal közötti
szakaszán az út bal oldalán, a vasúti átjárót követően a jobb oldalán. A tervezett kerékpárút a 3 sz. főút jobb oldala
mentén halad tovább a koronaélen kívül. A burkolat szélessége belterületen 2,0 m, külterületen 2,50 m, lokálisan
3,0 m legyen.
A kerékpárforgalmi létesítmény 3 helyen keresztezi országos közutat és 3 helyen önkormányzati útcsatlakozást.
Ezen helyeken forgalomtechnikai elemek elhelyezése szükséges. A 3 sz. főúttal párhuzamos szakaszon és a 1,50 mt meghaladó töltésben vagy árok mentén közúti vezetőkorlát és kerékpáros védőkorlát építendő a kerékpárosok
védelmében. A meglévő átereszeket meg kell hosszabbítani, az út mentén szikkasztóárkokat kell képezni.
A meglévő gyalogos vasúti átjárót és a labirintkorlátot el kell bontani, helyette újat kell építeni.
A Rima-patak keresztezésében kerékpáros hidat kell építeni.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
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(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: 2020/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 224216377
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: energy@skc.hu
Telefon: +36 703803764
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosítások (4db):
13876/2021
22280/2021
25771/2021
10019/2022
Módosul a teljesítési határidő a VI.2.2) pontban rögzített indokokra tekintettel.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Vállalkozó 2022. április 14. napján akadályközlő levélben tájékoztatta
Megrendelőt, hogy kéri a szerződés teljesítési határidejét 2022. május 31-ére módosítani. Kérelmében
előadta, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt megemelkedtek a földgáz és kőolaj beszerzési árak, ezért
az aszfaltüzemek vagy nem nyitottak ki, vagy csak tartalék üzemmódban működtek, a projekt aszfalt
ellátását biztosító aszfalt üzem április végéig nem üzemelt. Ennek következtében mind az aszfaltozást,
mind pedig az azt követő munkálatokat Vállalkozó nem kezdhette, nem valósíthatta meg. Vállalkozó
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előadta továbbá, hogy az acélipari termékek jelentős időbeli csúszással érkeztek meg Magyarországra,
így a kerékpárút melletti védőkorlátok is (900 méter szakaszon), ezáltal a festésük és kihelyezésük is csak
jelentős csúszással megvalósítható.
Fenti igényt megvizsgálva Megrendelő jóváhagyta a határidő szerződésmódosítással történő
hosszabbítását.
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: 224216377 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 224216377 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A 4. sz. szerződésmódosítás (10019/2022) ellenérték-emelkedésre vonatkozó részét a Felek feltételesen
kötötték, Megrendelő a bejelentett vállalkozói többletigényre többlettámogatási igényt nyújtott be a
Magyar Államkincstár felé, a módosítás azon a napon lép hatályba, amely napon Megrendelő értesíti
Vállalkozót a fedezet rendelkezésre állásáról.
Hirdetmény feladója: dr. Bujáki Márton, elérhetőség (tel): 06-1-796-1024
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (13601/2022)
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: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24688886203
Postai cím: Kőrösi Út 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Katalin
Telefon: +36 209421622
E-mail: juhasz.katalin.dr@kiskunviz.hu
Fax: +36 77421030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskunvizkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kiskunvizkft.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ivóvíz és szennyvíz kezelési vegyszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000029302022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24962000-5
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: Derítőszerek szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító
telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: derítőszerek szállítása 12 hónapra, nettó 38 000́000 HUF
keretósszegben (keretmegállapodás).
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Becsült mennyiség 12 hónapra:
Vas (III) szulfát - 40 % oldat 241215 kg
UNIPAC W2 (polialumínium klorid) 136,673 m3
Ajánlatkérő az egyes vegyszerek mennyiségét csak tájékoztató jelleggel, és az ajánlatok
ósszehasonlíthatósága érdekében adta meg. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt, a
keretösszeg kimerüléséig jogosult vegyszerek megrendelésére.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) 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:
08421 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Derítőszerek szállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/19 (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: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10429635206
Postai cím: Kőiskola Út 3.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: unichem@unichem.hu
Telefon: +36 62259421
Internetcím(ek): (URL) www.unichem.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38000000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

24962000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24962000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító
telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: derítőszerek szállítása 12 hónapra, nettó 38 000́000 HUF
keretósszegben (keretmegállapodás).
Becsült mennyiség 12 hónapra:
Vas (III) szulfát - 40 % oldat 241215 kg
UNIPAC W2 (polialumínium klorid) 136,673 m3
Ajánlatkérő az egyes vegyszerek mennyiségét csak tájékoztató jelleggel, és az ajánlatok
ósszehasonlíthatósága érdekében adta meg. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt, a
keretösszeg kimerüléséig jogosult vegyszerek megrendelésére.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49434882
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10429635206
Postai cím: Kőiskola Út 3.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: unichem@unichem.hu
Telefon: +36 62259421
Internetcím(ek): (URL) www.unichem.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A keretösszeg 49.434.882,- Ft-ra, az egységárak pedig az alábbiak szerint módosulnak:
Vegyszer megnevezése M.e. Egységár
Vas (III) szulfát - 40 % oldat kg 110 Ft
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UNIPAC W2 (polialumínium klorid) kg 130 Ft
A Keretszerződés 9.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Eladót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített vegyszer szállítás
vonatkozásában illeti meg a vételár. A keretszerződés keretében meg nem rendelt vegyszerek
vonatkozásában az Eladó vételárra nem jogosult. Az egyedi megrendelésben a teljesítési határidőt a
Megrendelő oly módon határozza meg, hogy a legutolsó szállítás teljesítési határideje is legkésőbb a
szerződés hatályának utolsó napjára essen.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az Eladó kezdeményezte a keretszerződés módosítását, figyelemmel arra,
hogy a keretszerződés megkötése óta eltelt időben részben a korábban bekövetkezett események
továbbgyűrőző hatása eredményeképpen, részben új hatások miatt további jelentős bizonytalanságok és
ellátási problémák miatt az alapanyagok és a termékek árának emelésére van szükség.
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: 38000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49434882 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (13009/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pinczel Petra
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Digitális tanüzem eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000529282022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Digitális tanüzem eszközbeszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

38500000-0

További tárgyak:

39300000-5
48000000-8

30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1.

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés keretében tanüzem digitalizáláshoz az alábbi eszközök
beszerzése:
Eszköz megnevezése/darabszáma:
Pilóta nélküli légijármű és működtetéséhez szükséges eszközök 3
Webkamera 4
Állattenyésztési telep környezeti monitoring rendszer 1
Üvegház környezeti monitoring rendszer 1
Felügyeleti szoftver 1
Asztali számítógép 5
Tablet 5
Wifi és IT hálózat 1
Talajszkenner, adatbázis 1
Időjárás állomás 1
Talajnedvességmérő szenzor 4
Talajhőmérő szenzor 4
Digitális rovarcsapda 1
Vezetői információs rendszer 1
Szarvasmarha optikai súlymérő és menedzsment rendszer 1
A részletes paramétereket a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott termék műszaki
specifikációja alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok)
minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A nyertes
ajánlattevőnek az eszközök együttes, rendszerszintű működését biztosítania kell. A megajánlott
termékeknek újnak kell lennie, használt termék megajánlását ajánlatkérő nem fogadja el! A nyertes
ajánlattevő feladata az eszközök leszállítását követően azok rendszerszintű beüzemelése és betanítás
elvégzése a szerződéstervezet 2.4. pontja szerint.
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 egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata,
megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti mely elemek helyett milyen
elemet ajánl az ajánlattevő.
(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: 21
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:
12082 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Digitális tanüzem eszközbeszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Senit Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13536101243
Postai cím: Soroksári Út 48-54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: jkovesdi@senit.hu
Telefon: +36 309246982
Internetcím(ek): (URL) www.senit.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21044000
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):

30230000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

38500000-0

További tárgyak:

39300000-5

Kiegészítő szójegyzék

48000000-8
30230000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés keretében tanüzem digitalizáláshoz az alábbi eszközök
beszerzése:
Eszköz megnevezése/darabszáma:
Pilóta nélküli légijármű és működtetéséhez szükséges eszközök 3
Webkamera 4
Állattenyésztési telep környezeti monitoring rendszer 1
Üvegház környezeti monitoring rendszer 1
Felügyeleti szoftver 1
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Asztali számítógép 5
Tablet 5
Wifi és IT hálózat 1
Talajszkenner, adatbázis 1
Időjárás állomás 1
Talajnedvességmérő szenzor 4
Talajhőmérő szenzor 4
Digitális rovarcsapda 1
Vezetői információs rendszer 1
Szarvasmarha optikai súlymérő és menedzsment rendszer 1
A részletes paramétereket a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott termék műszaki
specifikációja alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok)
minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A nyertes
ajánlattevőnek az eszközök együttes, rendszerszintű működését biztosítania kell. A megajánlott
termékeknek újnak kell lennie, használt termék megajánlását ajánlatkérő nem fogadja el! A nyertes
ajánlattevő feladata az eszközök leszállítását követően azok rendszerszintű beüzemelése és betanítás
elvégzése a szerződéstervezet 2.4. pontja szerint.
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 egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata,
megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti mely elemek helyett milyen
elemet ajánl az ajánlattevő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 21
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23144000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Senit Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13536101243
Postai cím: Soroksári Út 48-54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: jkovesdi@senit.hu
Telefon: +36 309246982
Internetcím(ek): (URL) www.senit.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás 2. és 3. pontja:
2) A Szerződés keretében beszerzésre kerülő 1 db AgroCares típusú talajszkenner (+ min. 1 év egész
világon használható adatbázis) univerzális volta miatt továbbfejleszthető olyan kiegészítő applikációkkal,
amik a mérőberendezést alkalmassá teszik egyéb, a mezőgazdálkodásban használható adatok
vizsgálatára is, így nem csak talaj-, hanem a takarmányvizsgálatokra is lehetőség van. Két kiegészítő
applikációt hozzárendelve az eszköz további hasznos adatokat képes szolgáltatni és rögzíteni a Digitális
Agrárakadémia projektben.
3) A fentiek alapján a Vevő az AgroCares típusú talajszkennerhez a „Soilcares manager Advanced”
és „FeedCares Professional” licenc modulokat kívánja beszerezni 12 hónapos időtartamra szóló
felhasználási joggal. Tekintettel arra, hogy a két modul a Szerződés tárgyát képező mérőeszközhöz
kapcsolódik, annak kiegészítését, szélesebb körű felhasználását biztosítja, a projektben vállalt feladatok
szempontjából szélesebb körű olyan adatok nyerhetőek általuk, amelyek hozzásegítik a felhasználót az
önálló döntéshozatalhoz, továbbá a talajszkenner és a kiegészítő modulok egységes beüzemeléséhez, a
projekt szempontjából (felhasználás és elszámolhatóság) az egy időben történő beszerzéshez a Vevőnek
kiemelt érdeke fűződik, ezért a Vevő a Szerződés módosításával kívánja a kiegészítő modulokat beszerezni.
Az Eladó a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőn belül biztosítani tudja a két kiegészítő modul
beszerzését és szállítását.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a Szerződésben beszerzésre kerülő talajszkennerhez kapcsolódó,
kiegészítő modulok beszerzésére irányul, mely az eszköz eredeti funkcióinak bővítését eredményezi és
szélesebb körű felhasználását biztosítja.
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: 21044000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23144000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/27 (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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Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (12993/2022)
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: Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18549878242
Postai cím: Szobránc Utca 6-8.
Város: Budapest XIV. kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aradványi Judit
Telefon: +36 703155043
E-mail: aradvanyi.judit@tife.hu
Fax: +36 703155043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tife.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőszilas - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001664302021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
7017 Mezőszilas, Fő u. 55. hrsz: 501 sz
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés ismertetése:
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Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: „Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény 7017 Mezőszilas, Fő u.
55. hrsz: 501 sz. alatt található épület(ek) Kivitelezési Tervdokumentáció szerinti kivitelezési munkák
elvégzése” az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek
szerint.
A projekt a 7017 Mezőszilas, Fő u. 55. hrsz: 501 sz. alatt található Ingatlant érinti.
A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézet - Idősek Otthona, Mezőszilason a 64. sz főút mentén helyezkedik
el (Fő u. 55) az egykori Stromfeld kastély. Az intézmény település központjától 2 km-re helyezkedik el.
A telken belül az épületek között a vendég és gazdasági forgalom számára 5-6 méter széles betonutak
és 1,5 – 3 méter széles járdák vannak kiépítve, melyek állapota elromlott. A beruházás során ezek
rekonstrukciója kerül sor a gyalogos forgalom, a parkolási igény, és az üzemi forgalom igényeinek
kiszolgálásával ügyelve az akadálymentességi és közlekedés biztonsági szempontokra.
A felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Útburkolat készítés:
• beton útalapok bontása 548,6 m2
• föld kitermelése és elszállítása 706,5 m3
• homokos kavics védőréteg készítése 478,2 m2
• zúzottkő alap készítése 478,5 m3
• térkőburkolat készítése 2719 m2
• szegély készítése 1313 fm
• tereprendezés, füvesítés 402,5 m2
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
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:
26738 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőszilas - kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Royal Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 25856688213
Postai cím: Schweidel József Utca 3.1.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: info@royalconsulting.hu
Telefon: +36 204137720
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: 79587680
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):

45233228-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
7017 Mezőszilas, Fő u. 55. hrsz: 501 sz
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: „Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény 7017 Mezőszilas, Fő u.
55. hrsz: 501 sz. alatt található épület(ek) Kivitelezési Tervdokumentáció szerinti kivitelezési munkák
elvégzése” az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek
szerint.
A projekt a 7017 Mezőszilas, Fő u. 55. hrsz: 501 sz. alatt található Ingatlant érinti.
A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézet - Idősek Otthona, Mezőszilason a 64. sz főút mentén helyezkedik
el (Fő u. 55) az egykori Stromfeld kastély. Az intézmény település központjától 2 km-re helyezkedik el.
A telken belül az épületek között a vendég és gazdasági forgalom számára 5-6 méter széles betonutak
és 1,5 – 3 méter széles járdák vannak kiépítve, melyek állapota elromlott. A beruházás során ezek
rekonstrukciója kerül sor a gyalogos forgalom, a parkolási igény, és az üzemi forgalom igényeinek
kiszolgálásával ügyelve az akadálymentességi és közlekedés biztonsági szempontokra.
A felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Útburkolat készítés:
• beton útalapok bontása 768 m2
• föld kitermelése és elszállítása 487,1 m3
• homokos kavics védőréteg készítése 478,2 m2
• zúzottkő alap készítése 407,85 m3
• térkőburkolat készítése 2719 m2
• szegély készítése 1313 fm
• tereprendezés, füvesítés 402,5 m2
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Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79568410
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Royal Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25856688213
Postai cím: Schweidel József Utca 3.1.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: info@royalconsulting.hu
Telefon: +36 204137720
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen szerződésmódosítást megelőzően a szerződés módosítására nem került sor.
A szerződés módosított rendelkezései:
III.1. Felek a jelen szerződésmódosítás I. fejezetében körülírt szerződés eredeti 4.14.1. pontját hatályon
kívül helyezik, melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó kötelezettsége a teljesítés során
legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. sor „Mélyépítési
és mélyépítési műtárgyak szakterület „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember
A közbeszerzési eljárásban bemutatott szakértő neve: Gaál Arnold
…
teljesítésbe történő bevonására. Amennyiben Vállalkozó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az a
Szerződés 14.1.12. pontja szerint súlyos szerződésszegésnek minősül.”
III.2. Felek a jelen szerződésmódosítás I. fejezetében körülírt szerződés eredeti 6.1. pontját hatályon kívül
helyezik, melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért Vállalkozót nettó 79.658.410, Ft + ÁFA, azaz nettó Hetvenkilencmillió – hatszázötvennyolcezer - négyszáztíz forint + általános forgalmi
adó, összesen bruttó 101.051.881, - Ft, azaz bruttó Százegymillió – ötvenegyezer - nyolcszáznyolcvanegy
forint vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

1021

III.3. Felek a jelen szerződésmódosítás I. fejezetében körülírt szerződés eredeti 6.5. pontját hatályon kívül
helyezik, melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a Vállalkozói Díj a Szerződés minden feltételének
teljesítése mellett a meghatározott műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására
vonatkozik. Vállalkozó az árképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, költséget és
anyagot, amely a hiány- és hibamentes átadásához szükséges, az összes költséggel együtt. Vállalkozó által
beárazott módosított tételes költségvetés a Szerződés 1. sz. mellékletét képezi.”
III.4. A jelen szerződésmódosítás I. fejezetében körülírt szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: A módosítás okai:
Vállalkozó a tárgyi vállalkozási szerződéssel összefüggésben 2022.01.13. napján nyilatkozatot nyújtott
be, mely szerint a szerződés teljesítésébe bevont MV-M jogosultságú szakember személyében változás
történt. Az ajánlatban megjelölt Fellner Attila, mint a 266/2014. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-M
jogosultsággal rendelkező szakember helyett a szerződés teljesítésében a továbbiakban Gaál Arnold
szakember vesz részt.
Vállalkozó a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt Gaál Arnold szakember szakmai önéletrajzát csatolta,
melyből és az elérhető elektronikus nyilvántartások adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a
bemutatott szakember rendelkezik a 266/2014. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-M jogosultsággal
(Kamarai nyilvántartási száma: MV-M-08-5871), valamint a bemutatott szakember rendelkezik az
értékelési szempont tekintetében az ajánlatban az eredeti szakember tekintetében megajánlott szakmai
többlettapasztalattal.
Folytatás VII.1. pontban
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 79587680 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 79568410 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) folytatása:
A Megrendelő a szakember cseréjéhez hozzájárult.
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A Műszaki ellenőr nyilatkozata szerint a szakember cseréje megfelel a Kbt. 138. § (4) bekezdésében
foglaltaknak, a megajánlott szakember az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény
tekintetében legalább egyenértékű, mint az ajánlatban bemutatott szakember.
Vállalkozó a bontási munkálatok során megállapította, hogy a tervezett 20 cm helyett vastagabb,
átlagosan 28 cm vastagságú útalapot kellett bontani, törni és elszállítani. Ennek megfelelően a „Bontás”
lapfül 3 és 4 tétele 219,4 m3-rel nőtt, az „Irtás és földmunka” lapfül 2-es tétele 219,4 m3-rel csökkent.
A „Költségtérítések” lapfülön szereplő 4-es tétel kikerül a módosított költségvetésből, tekintettel arra, hogy
az Intézmény a munkát a helyszíni felvonulás előtt elvégezt.
A Műszaki ellenőr nyilatkozat alapján elfogadta a vállalkozói módosítási javaslatot és megállapította, hogy
a vállalkozói díj – a költségvetés módosítására tekintettel - nettó 19 270,- Ft. összeggel csökkentésre került.
A módosítás Kbt.-nek való megfelelésének vizsgálata:
Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás szakember cseréjére vonatkozó módosítá megfelel a
Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, figyelemmel arra, hogy a szerződés nem lényeges:
- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket melyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők
részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; (a
szerződés gazdasági egyensúlya nem változott)
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új
elemre nem terjeszti ki, kizárólag szakember személye módosult.
Felek rögzítik, hogy a szerződés ellenértékének módosítása és azzal összefüggésben az árazott
költségvetés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés rendelkezéseinek, tekintettel arra, hogy az
ellenérték módosítása az építési beruházásra vonatkozó szerződés eredeti ellenértékének 15%-át nem
éri el, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13541/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó
Telefon: +36 14596754
E-mail: pakozdyneboczi@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közszolgáltatások
I.4) 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
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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: K2242 HR személyügyi nyilvántartó rendszer
Hivatkozási szám: EKR000540782022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1024

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
Rövid meghatározás: K2242 HR személyügyi nyilvántartó rendszer informatikai támogatása. Vállalkozási
szerződés a BKM Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett HRmaster személyügyi nyilvántartó rendszer
üzemeltetési támogatási feladatainak megvalósítása tárgyában.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12870000 (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)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: K2242 HR személyügyi nyilvántartó rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:

72261000-2

Kiegészítő szójegyzék

72262000-9
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Ajánlatkérő 1081 Budapest, Alföldi u. 7. sz. alatt található telephelye
II.2.4)
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A közbeszerzés ismertetése: K2242 HR személyügyi nyilvántartó rendszer informatikai támogatása.
Vállalkozási szerződés a BKM Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett HRmaster személyügyi nyilvántartó rendszer
üzemeltetési támogatási feladatainak megvalósítása tárgyában.
Az Ajánlattevő kötelessége a HRmaster éles és a teszt rendszer szupportja, illetve az Ajánlatkérőnél
működő kifejlesztett és bevezetett HRmaster rendszer valamennyi adatbázisának szupportja.
Az üzemeltetés támogatás keretében Ajánlattevő feladata hibaelhárítási, segítségnyújtási, karbantartási
szolgáltatások biztosítása, amelyek igénybevételével elháríthatók a rendszer esetleges üzemzavarai,
kihasználhatók a rendszer adta költséghatékony üzemeltetés lehetőségei, továbbá biztosítható a rendszer
megfelelése a mindenkori jogszabályi elvárásoknak.
Ajánlattevő feladata a rendszeren történő módosítások végrehajtása. A HRmaster rendszerre vonatkozó
jogszabálykövetések, a felfedezett hibák javítása (Patch-ek) automatikusan meg kell történjenek.
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által kért egyedi fejlesztések végrehajtása, amennyiben egyedi
fejlesztési igény merül fel a jogszabályi változás speciális megvalósítása, az Ajánlatkérő szervezetében
bekövetkező változás, belső folyamat módosulása, ill. az Ajánlatkérő új elvárása miatt. A havi support díj
átlagosan 16 óra/hónap fejlesztést tartalmaz.
Hibaelhárítás megkezdése szolgáltatási szintek szerint kerül meghatározásra.
További követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A
teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Üzemeltetés támogatás havi nettó díja (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: K2242 HR személyügyi nyilvántartó rendszer
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés odaítélésének dátuma: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.125

1026

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: EVOLUTION CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14020991205
Postai cím: AFKI. Ép. 2. em.
Város: Miskolc, Egyetemváros
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@evolution-consulting.hu
Telefon: +36 706195864
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14020991205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19500000
A szerződés/rész végleges összértéke: 12870000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) 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: Support tevékenység
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen hirdetményt a Kbt. 103. § (5) bekezdése alapján teszi közé.
2. Kiegészítés a II.1.6) és V.1.4) pontokhoz: A szerződés feltüntetett összértéke 13 hónapos szerződési
időtartamra vonatkozó összeg.
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13544/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó
Telefon: +36 14596754
E-mail: pakozdyneboczi@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közszolgáltatások
I.4) 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
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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: K2285 HR bérszámfejtő rendszer
Hivatkozási szám: EKR000541022022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1028

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
Rövid meghatározás: K2285 HR bérszámfejtő rendszer informatikai támogatása. Vállalkozási szerződés a
BKM Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett BaBér bérszámfejtő rendszer üzemeltetési támogatási feladatainak
megvalósítása tárgyában.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17160000 (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)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: K2285 HR bérszámfejtő rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:

72261000-2

Kiegészítő szójegyzék

72262000-9
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Ajánlatkérő 1081 Budapest, Alföldi u. 7. sz. alatt található telephelye
II.2.4)
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A közbeszerzés ismertetése: K2285 HR bérszámfejtő rendszer informatikai támogatása. Vállalkozási
szerződés a BKM Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett BaBér bérszámfejtő rendszer üzemeltetési támogatási
feladatainak megvalósítása tárgyában.
Az Ajánlattevő kötelessége a BaBér éles és a teszt rendszer szupportja, illetve az Ajánlatkérőnél működő
kifejlesztett és bevezetett BaBér rendszer valamennyi adatbázisának szupportja.
Az üzemeltetés támogatás keretében Ajánlattevő feladata hibaelhárítási, segítségnyújtási, karbantartási
szolgáltatások biztosítása, amelyek igénybevételével elháríthatók a rendszer esetleges üzemzavarai,
kihasználhatók a rendszer adta költséghatékony üzemeltetés lehetőségei, továbbá biztosítható a rendszer
megfelelése a mindenkori jogszabályi elvárásoknak.
Ajánlattevő feladata a rendszeren történő módosítások végrehajtása. A BaBér rendszerre vonatkozó
jogszabálykövetések, a felfedezett hibák javítása (Patch-ek) automatikusan meg kell történjenek.
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által kért egyedi fejlesztések végrehajtása, amennyiben egyedi
fejlesztési igény merül fel a jogszabályi változás speciális megvalósítása, az Ajánlatkérő szervezetében
bekövetkező változás, belső folyamat módosulása, ill. az Ajánlatkérő új elvárása miatt. A havi support díj
átlagosan 16 óra/hónap fejlesztést tartalmaz.
Hibaelhárítás megkezdése szolgáltatási szintek szerint kerül meghatározásra.
További követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A
teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Üzemeltetés támogatás havi nettó díja (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: K2285 HR bérszámfejtő rendszer
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés odaítélésének dátuma: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
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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: Soft Consulting Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14936322243
Postai cím: Karolina Út 65
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: ertekesites@softc.hu
Telefon: +36 12733838
Internetcím(ek): (URL) https://softc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14936322243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19500000
A szerződés/rész végleges összértéke: 17160000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) 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: Időadat-nyilvántartás és
ahhoz kapcsolódó egyedi béradat
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen hirdetményt a Kbt. 103. § (5) bekezdése alapján teszi közé.
2. Kiegészítés a II.1.6) és V.1.4) pontokhoz: A szerződés feltüntetett összértéke 13 hónapos szerződési
időtartamra vonatkozó összeg.
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

