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"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány (13361/2022)
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: "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18223897202
Postai cím: Megyeri út 74/1
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 308941637
E-mail: kozbeszerzes@ratgeberakademia.hu
Fax: +36 72123456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ratgeberakademia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ratgeberakademia.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000842262022/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 | 2022.129

9

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000842262022/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: Alapítvány
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: sport és oktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sportruházat beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000842262022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

18412000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sportruházat beszerzése a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
Kosárlabda sportághoz:
1. Edzés szerelés gyerekeknek: 1320 darab;
2. Utazó melegítő (vékony), gyermek: 380 darab;
3. Utazó melegítő (vastag), gyermek: 115 darab;
4. Bemelegítő póló, hosszú ujjú (gyermek): 380 darab;
5. Környakas póló, rövid ujjú póló: 1020 darab;
6. Edzői melegítő felső, alsó: 130 darab;
7. Edzői melegítő felső, alsó: 130 darab;
8. Edzői vékony melegítő felső, alsó: 130 darab;
9. Bemelegítő póló, hosszú ujjú (edzői): 345 darab;
10. Téli kabát: 235 darab;
11. Edzői galléros póló: 160 darab;
12. Rövid ujjú edzői póló: 320 darab;
13. Széldzseki: 130 darab;
14. Tavaszi dzseki (gyermek): 240 darab;
15. Tavaszi dzseki (edző): 100 darab.
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: Sportruházat beszerzése 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18412000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7632 Pécs, Megyeri út 74/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sportruházat beszerzése a "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
Kosárlabda sportághoz:
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1. Edzés szerelés gyerekeknek: 1320 darab;
2. Utazó melegítő (vékony), gyermek: 380 darab;
3. Utazó melegítő (vastag), gyermek: 115 darab;
4. Bemelegítő póló, hosszú ujjú (gyermek): 380 darab;
5. Környakas póló, rövid ujjú póló: 1020 darab;
6. Edzői melegítő felső, alsó: 130 darab;
7. Edzői melegítő felső, alsó: 130 darab;
8. Edzői vékony melegítő felső, alsó: 130 darab;
9. Bemelegítő póló, hosszú ujjú (edzői): 345 darab;
10. Téli kabát: 235 darab;
11. Edzői galléros póló: 160 darab;
12. Rövid ujjú edzői póló: 320 darab;
13. Széldzseki: 130 darab;
14. Tavaszi dzseki (gyermek): 240 darab;
15. Tavaszi dzseki (edző): 100 darab.
(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 Teljesítési határidő (egész napban) a megrendelés kézhezvételétől számítva
minimum 10 maximum 45 naptári nap 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7.) pontban a szerződés időtartamának meghatározása értékelési szempont,
Ajánlatkérő a maximálisan megengedett, még érvényes teljesítési határidőt szerepelteti jelen pontban.
Ajánlatkérő a beszerzés műszaki sajátosságaira, különös tekintettel az egységes designra nem teszi lehetővé a
részajánlattételt. Ajánlatkérő kiemelten fontos érdeke az egységes design és minőség biztosítása miatt, hogy a
teljes sportruházatot egy ajánlattevő szállítsa.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.)Kr.
3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági 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. Az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ - 16.§-a szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni
köteles arról,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)bekezdése alapján
az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR
űrlap). Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja ajánlatkérő (AK) az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elegendő az EEKD
IV. rész alfa pont kitöltése, AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
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Az előírt alkalmassági követelménynek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. §
(7) bekezdése alapján. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a 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)
bekezdésében foglalt eset 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 Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy
személyekképviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek vagy
személynek- kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos
módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Irányadó a Kbt. 65.§ (9); (11)(12) bekezdése.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek
való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja
és a Kr.21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti
igazolva. Az igazolásnak tartalmaznia kell: A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja legalább
év, hónap, nap szerint),a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, az igazolás
tartalmazza a kiállító kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit is. AK a Kr. 21 § (1a) bekezdésének a)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6
éven belülmegkezdett szállításokat veszi figyelembe.
AK a teljesítés igazolásaként a Kr. 21/A. §-a alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző 3 évben rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább
2000 db sportruházat értékesítésére vonatkozó referenciával, melyből 500 darab kosárlabda edzésszerelés
és/vagy kosárlabda edzőmez garnitúra (alsó és felső) és/vagy kosárlabda mez garnitúra (alsó és felső)
szállítására vonatkozzon.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
Igényelhető előleg: 30 %, a nyertes Ajánlattevő 1 db végszámla és 1db előlegszámla benyújtására jogosult.
A számla kiegyenlítése teljesítés igazolás alapján átutalással történik, a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül, figyelemmel a Kbt. 27/A.§-ában foglaltakra is.
Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint kerül sor.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

14

Figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésben foglaltakra: késedelmi kötbér: alapja a Megrendelés után fizetendő
nettó vételár; mértéke a kötbéralap 1% -a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér:
mértéke a meghiúsulással érintett Megrendelés után fizetendő nettó vételár 30%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/08/01 (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:
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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: 2022/08/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16.§
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelési módszer a legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Az
értékelés módszere: fordított arányosítás a KD-ban rögzítettek szerint.
2. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot
aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi
illetőségűajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott
országbannem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás minta),A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó,az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) teljes bizonyítóerejű írásos meghatalmazást.
3. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
4. Az III.1.3) M1.pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. AT EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált
változásbejegyzés.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet ésannak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.
6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a
fordítás az AT-től származik, úgy cégszerűen aláírva kérjük benyújtani!
7. Közös AT esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35.§
azirányadó.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap); a
Kbt.66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 65.§ (7) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt.
66. §(5) bek alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az AT adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt
minta szerint.
9. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
10. AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek.e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
11. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az áfa mértékére a
mindenkorhatályos jogszabályok az irányadók.
12. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek/
közösajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
13. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni. (A kitöltött ártáblázat; a kitöltött műszaki leírás; a
magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás termékismertető/műszaki leírás/műszaki adatlap vagy a
magyar nyelvű gyártói katalógus a szakmai ajánlatrészét képezik. A magyar nyelvű, gyártó által hitelesített
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ábrás termékismertető/műszaki leírás/műszakiadatlap benyújtását abban az esetben várja el AK, ha a
műszaki leírásban az adott termék kapcsán minimumkövetelményként megjelölt előírás nem szerepel a
gyártó által kiadott magyar nyelvű katalógusban.)
14. A IV.2.6) pont szerinti kötöttség alatt 30 nap értendő.
15. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása
kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően, elkülönítve lehetséges. Az üzleti titokká
nyilvánításról és annak részletes indokáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
16. FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (lajstromszám: 00051)
17. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról szóló nyilatkozatát.
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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13362/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Erika
Telefon: +36 14596846
E-mail: urbane@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.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/EKR000899772022/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/EKR000899772022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2295 Álláshirdetés vásárlása és tervezése
Hivatkozási szám: EKR000899772022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79341000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2295 Álláshirdetés vásárlási és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő folyamatos, illetve kampányszerű toborzásaihoz kapcsolódó álláshirdetés
vásárlási és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatainak magas szintű ellátása, médiastratégia és tervek készítése
a szükséges médiafelületekre az Ajánlatkérő felhívó levelére a jelen Műszaki Leírásban és a Vállalkozási
Keretszerződésben meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra a rendelkezésre álló nettó 70 000 000,- Ft +
ÁFA, azaz nettó hetvenmillió forint + ÁFA keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a fenti keretösszegek 70%-ának megfelelő összértékű megrendelés kiadására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő konkrét mennyiségeket az eljárás tárgya tekintetében nem tud meghatározni. Az 1_a mellékletben
szereplő gyakorisági szorzó az egyes médiatípusokon belül a médiafelületek egymáshoz való viszonyát mutatja.
Ajánlattevőnek ezek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződésben a kedvezmények
mértéke kerül feltüntetésre. A konkrét listaár ajánlatkérőnek az egyes eseti megrendelésekre vonatkozó, nyertes
ajánlattevőhöz történő felhívó levele megérkezésekor aktuális és nyilvánosan elérhető vagy hozzáférhető listaárak
alapján kerül figyelembevételre.
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: K2295 Álláshirdetés vásárlása és tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
K2295 Álláshirdetés vásárlási és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
A vállalat elsősorban közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges munkaerő-igényéhez köthető
álláshirdetési és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására keres olyan megfelelő szakértelemmel és
tapasztalattal, valamint a szükséges szakemberekkel és szoftverekkel rendelkező Szolgáltatót, amely számára
• álláshirdetési portálokon,
• közösségi médiában (pl. Facebook, LinkedIn),
• print napi-, heti, kétheti és havilapokban,
• kerületi és regionális lapokban,
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• rádió csatornákon,
• online médiában,
• és egyéb álláshirdetési (reklám) felületeken
fizetett álláshirdetések megjelentetéséhez szükséges vásárlási és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatot lát el a
Műszaki Leírásban és a Szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Ajánlattevő az alábbi szolgáltatásokat köteles Ajánlatkérő részére nyújtani:
a. Álláshirdetés kampány: Ajánlatkérő által megküldött felhívó levelében (brief) meghatározottak szerint
médiaterv készítése és – Ajánlatkérő eseti megrendelése esetén – az Ajánlatkérő által meghatározott
médiatervben foglalt médiafelületeken álláshirdetés vásárlása;
b. Álláshirdetés vásárlás: Ajánlatkérő eseti megrendelése esetén, az abban foglalt médiafelületeken álláshirdetés
és egyéb ahhoz kapcsolódó feladatok vásárlása, amely vonatkozhat akár egy-egy álláshirdetés vásárlására, akár
egy – a keretszerződés 2. sz. mellékletében meghatározott – csomag a keretszerződés hatálya alatt történő
lehívására.
Ajánlatkérő konkrét mennyiségeket az eljárás tárgya tekintetében nem tud meghatározni. Az 1_a mellékletben
szereplő gyakorisági szorzó az egyes médiatípusokon belül a médiafelületek egymáshoz való viszonyát mutatja.
Ajánlattevőnek ezek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződésben a kedvezmények
mértéke kerül feltüntetésre. A konkrét listaár ajánlatkérőnek az egyes eseti megrendelésekre vonatkozó, nyertes
ajánlattevőhöz történő felhívó levele megérkezésekor aktuális és nyilvánosan elérhető vagy hozzáférhető listaárak
alapján kerül figyelembe vételre.
Várható főbb mennyiségek:
- 3db/alkalommal Rádió álláshirdetés vásárlása
- 10db/alkalommal Print álláshirdetés vásárlása
- 10db/alkalommal Online álláshirdetési felületeken álláshirdetés vásárlása
- 8 alkalommal álláshirdetési kampány: médiaterv készítése és a médiatervben foglalt médiafelületeken
álláshirdetés vásárlása
- 1131 db Online álláshirdetési felületen álláshirdetés vásárlása
- 48 db online álláshirdetéshez kapcsolódó szolgáltatás vásárlása
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
1_a_Ártáblázat (árazatlan költségvetés) és a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1. pontban előírt szakember esetében elvárt 24 hónap szakmai gyakorlat
feletti megajánlás száma egész hónapban (0-36hónap) 3
2 M.2.2. pontban előírt szakember esetében elvárt 36 hónap szakmai gyakorlat feletti megajánlás száma
egész hónapban (0-24 hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
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
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nettó ajánlatiár: A közbeszerzési dokumentumok részét képező 1/a. sz. mellékletében (Ártáblázat) kell az ár
értékelési szempontot megadni az 1/a melléklet (Ártáblázat) hiánytalan kitöltésével.
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: 0-10.
Az alkalmazott értékelési módszerek:
Ár szempont: A kedvezmény átlagos mértéke, alszempontok:
1.1. Rádió álláshirdetési megjelenésekre a listaárból adott kedvezmény (%) mértéke alapján képzett érték
összesen, súlyszám: 6 Súlyszám
1.2. Print álláshirdetés megjelenésekre a listaárból adott kedvezmény (%) mértéke alapján képzett érték összesen:
6 Súlyszám
1.3. Online felületeken álláshirdetések megjelenítése a listaárból adott kedvezmény (%) mértéke alapján képzett
érték összesen: 42 Súlyszám
1.4. Online álláshirdetésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra szakosodott portálokon a listaárból adott
kedvezmény (%) mértéke alapján képzett érték összesen: 40 Súlyszám
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a minőségi részszempontokkal kapcsolatban meghatározza az adott
ajánlati elemmel kapcsolatos értékelési tartományt M.2.1. pontban előírt szakember esetében (0-36 hónap), M.2.2.
pontban előírt szakember esetében (0-24 hónap). A minőségi szempontok esetében az M2.1. vonatozásában a 36
hónap, az M2.2. vonatkozásában a 24 hónap és az a feletti ajánlat is egyaránt a ponthatár felső határával azonos
számú pontot kap.
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 az Ajánlati ár esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. 1.
számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.
Minőségi szempont: arányosítás két szélső érték között (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) való távolságok
arányának megfelelően, az arányosítás szabályai szerint kerülnek kiszámításra két tizedes jegy pontosságig, a
Miniszterelnökség útmutatója szerint.
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: 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 (max. 4000 karakter):
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.
II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a
”Kr.” 8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem
állását.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt
az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló
nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.
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30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján
ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben
a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást
ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési
ideje alatt médiavásárlási és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása.– általános forgalmi adó nélkül–
számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a
Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás
feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben
negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (médiavásárlási és
ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri
(működésének ideje alatt összesen) legalább 34 000 000 Ft értéket.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás
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vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.)
Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított
jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV.
részének alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M.1. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. §
(3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x 365 nap) belül
megkezdett) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
szolgáltatásainak (referencia(ák)) ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban
szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.
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Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolni kell azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
- Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
- Csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (szakmai
tapasztalat év/hónaptól év/hónapig bontásban, a konkrét végzett, és releváns tevékenység
megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény (szakmai tapasztalat ideje) megléte
egyértelműen megállapítható legyen.
- Csatolandó a szakember végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum. A végzettség és/
vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (1), a 22. § (1)-(2), valamint a 24.§ (3) bekezdésének megfelelő
iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
6 éven (6x365 nap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
referenciával/referenciákkal, amely tartalmazott legalább 1 db médiavásárlási és ahhoz kapcsolódó
tervezési feladatok ellátását, amely print médián felül igénybe vette minimum az alábbi médiaeszközök
egyikét:
- rádió
- online.
M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
6 éven (6x365 nap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
referenciával/referenciákkal, amely tartalmazott legalább 1 db online kampány tervezést és kivitelezést,
melynek része Facebook és/vagy LinkedIn platformokon történő álláshirdetés megjelenés.
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy szerződéssel több alkalmassági
minimumkövetelmény is igazolható amennyiben az megfelel valamennyi feltételnek, azzal, hogy
az M.1.1.-M.1.2. pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés
legfeljebb 6 db szerződéssel igazolható.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg,
figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra.
A referencia több szerződéssel is teljesíthető.
M2.
M.2.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan középfokú
végzettségű szakemberrel, aki legalább 24 hónap online médiavásárlásban szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
M.2.2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan felsőfokú
végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónap médiatervezőként szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
M.2.1. és M.2.2. alkalmassági követelmények vonatkozásában bemutatott szakemberek esetében az
átfedés nem megengedett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a
Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatók (tanúsítvány) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.
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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:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
irányadó. Az ellenérték megfizetése megrendelésenként, a kiállított teljesítésigazolás alapján magyar
forintban benyújtott számlák ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:130. § (1) – (2) bekezdései alapján, a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérési
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
Az Álláshirdetés kampányok vonatkozásában az ÁFA tv. 55.§ szerint, a teljesítést követően történik az elszámolás.
Nyertes ajánlattevő megrendelésenként 1 darab számla kiállítására jogosult;
Az Álláshirdetés vásárlások vonatkozásában az ÁFA tv. 58.§ szerint, határozott idejű, havi utólagos az elszámolás.
Nyertes ajánlattevő a teljesített álláshirdetések vonatkozásában, havonta 1 darab számla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett nettó Vállalkozói díj, mint kötbéralap
után naponta 1% mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10%.
Amennyiben a Keretszerződés olyan okból, amelyért nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul (azaz ha Ajánlatkérő
a Keretszerződést olyan okból mondja fel, amelyért Ajánlattevő felelős, illetve ha Ajánlattevő a Keretszerződést
szerződésszegő módon szünteti meg) Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke
20%, az alapja pedig a Keretszerződés 70%-a.
Amennyiben az Eseti megrendelés olyan okból, amelyért nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul (azaz ha
Ajánlatkérő Eseti megrendeléstől olyan okból áll el vagy olyan okból mondja fel, amelyért nyertes Ajánlattevő
felelős, illetve ha nyertes Ajánlattevő az Eseti megrendelést szerződésszegő módon nem teljesíti illetve szünteti
meg) Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke 20%, az alapja pedig az Eseti
megrendelésben megállapított nettó Vállalkozói díj.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő teljesítése bármely okból minőségében nem szerződésszerű (hibás
teljesítés), nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Alapja a hibás teljesítéssel érintett Eseti
megrendelésben foglalt nettó Vállalkozói díj, mértéke pedig annak 10 %-a, hibánként.
Ajánlatkérő részéről a Keretszerződésnek, Eseti megrendelésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent
lemondást a Keretszerződésből eredő igények érvényesítéséről.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2022/09/01 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer felületén
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(1d) bekezdésben és a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rend. 15. §-ban előírtak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint.
Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8.) Ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy
adott esetben meghatalmazást, Ajánlattevőnek részenként külön-külön nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
bekezdése alapján (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt
alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet, a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a
(6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap). A nyilatkozatok
nemleges tartalom esetén is benyújtandók.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: A
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik – az EKR-ben történik.
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR- en keresztül küldi meg az eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti
iratokat csatolni kell.
16) Ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz csatolni az 1/a. sz. mellékletet (Ártáblázat) is hiánytalanul kitöltve
és cégszerűen aláírva excel, illetve pdf formátumban is. Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt ártáblázat
az irányadó.
17) FAKSZ: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromsz:00335)
18.) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
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20) Ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező 1/a. sz.
mellékletet is hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva excel, illetve pdf formátumban is.
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet
alapítását.
22.) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja,
hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
23.) Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és tekintettel
az eljárás keretösszegére, továbbá az előírt feladatok és elvárt szolgáltatás egyes elemeinek szoros
összetartozására, lásd. nyertes Ajánlattevővel szemben támasztott alapelvárás a médiatervek összeállítása
egy médiatipust (print, online, rádió), valamint integrált, több médiatípust magába foglaló (print, online,
rádió) kampányokra, valamint az elfogadott médiatervek alapján a médiavásárlások lebonyolítása, így
azt nem tartjuk gazdaságilag észszerűnek, továbbá az elvárt teljesítés minőségének és színvonalának
sérülése nélkül a szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné.
24.) Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR
használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás, segítségnyújtás
nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos
kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t – beolvadás következtében 2021. október 6. napjától - üzemeltető
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) az alábbi elérhetőségein tehetik fel,
jelenthetik be:
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) (változatlan)
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ (változatlan)
25.) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (13559/2022)
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: 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 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.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/EKR000711142022/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/EKR000711142022/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: Takáts Gyula Könyvtár energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000711142022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 4. szám alatti épületének
energetikai korszerűsítése a TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 azonosítószámú projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Takáts Gyula Könyvtár energetikai 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: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Csokonai utca 4.; hrsz. 344/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-19 kódszámú pályázati konstrukció keretében
pályázatot nyújtott be a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 4.
szám alatti épület építészeti és komplex energetikai korszerűsítésére. A felhívás célja a létesítmény energetikai
korszerűsítése, az energia- és használati hatékonyság növelése. A beruházást az épület részeinek leromlott
műszaki állapota, elavult berendezései, magas üzemeltetési költségei, illetve rossz hőkomfortja indokolja. Projekt
azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005.
Az épület Kaposvár belvárosában található a Kossuth Lajos utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Csokonai Vitéz Mihály
utca és Fő utca által határolt tömbben. Az épület rendeltetése: könyvtár. Az eredeti épület átadásának éve 1964,
az intézményt Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár névvel nyitották meg. 2000. évben emeletráépítéssel és toldalék
épületrész építésével bővítették az épületet, amelynek műszaki átadására 2001. márciusában történt meg.
Jelenlegi formájában az épület részlegesen alápincézett, földszint + emelet + tetőtérrel rendelkező közintézmény.
Az eredeti épületrész falai vasbeton szerkezetűek, parapetmezőben homlokzati kőburkolattal. A bővítmény
falszerkezetei tégla falazatok. Hőszigetelés az épület homlokzatán nem található.
Jelen projektben csak egyes energetikai megtakarítást eredményező projektelemek megvalósítására nyílik
lehetőség, az épület teljes korszerűsítése jóval nagyobb forrásigényt kíván. Az energetikai korszerűsítést a
homlokzati felületek, illetve a korszerű új nyílászárókkal tudjuk elérni. Az épület akadálymentesített, a meglévő
akadálymentes illemhely átalakítása tervezési feladat.
Tervezett fejlesztések:
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Falak, homlokzatok: A vasbeton vázas épület emeletráépítése monolit vb. szerkezetekkel történt, a tetők
szerkezete acél tartószerkezet. A bővítmény hagyományos tégla és beton szerkezetekkel került kialakításra,
azonban a tetők szerkezete itt is acél.
A főépület esetében a homlokzati felületeken kőzetgyapot hőszigetelés készül. Az ablakok feletti szemöldök
részeken 20 cm magasságig nem éghető kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazása szükséges, valamint, ha az
ablakok szemöldök és párkány közötti magassága 1,30 m alá esik, akkor teljes felületen kőzetgyapotot kell
alkalmazni, továbbá az ablak körül 30 cm széles sávban nem éghető szigetelő anyag beépítése szükséges, ha
az ablak síkja a hőszigetelés síkjába esik. A megfelelő termikus burok kialakítása és a hőhidak megszűntetése
érdekében a jelenlegi párkány tagozatok, kőburkolatok elbontásra kerülnek, a falakhoz illeszkedő oszlopok
átalakításra kerülnek(1268 m2) .
A bővítményépületnél a homlokzatok a párkányzat, illetve a magastető alsó síkjának vonaláig teljeskörűen
hőszigetelésre kerülnek, 15 cm EPS hőszigeteléssel (190 m2). A lábazati zónákban 30 cm magasságig, hóhatárig
XPS hőszigetelés alkalmazandó (145 m2). Homlokzati hőszigetelésre kerül összesen: 1603 m2.
A pinceszinten, a kazánház esetében a nagy nyílások részlegesen megszüntethetőek, így felfalazással kisebb
nyílászárók beépítése is elegendő. A közlekedő esetében pedig az ablakok teljesen elbonthatóak és befalazhatóak
a nyílások. A felfalazott szakasz termikus burok részeként, felület folytonosan hőszigetelésre kerül.
Tetők, zárófődémek: Az íves tetőszerkezetek, a tetőszinti udvar és a nyaktag lapostető rétegrendjeiben nem
történik változás. A tervezett hőszigetelést lezáró bádogosszerkezetek rögzítéséhez szükséges beavatkozásokat a
nem hőszigetelendő szerkezeteken el kel végezni.
Nyílászárók: Az épületben a pinceszint kivételével korábban teljes nyílászárócsere valósult meg. A földszinten,
emeleten és tetőtérben beépített ajtók és ablakok hőszigetelt nyílászárók. Probléma ugyanakkor a kis számú
nyitható ablak és a megfelelő szellőztetés hiánya.
Az energetikailag nem megfelelő nyílászárók cseréje tervezett 108 m2 felületen, korszerű műanyag szerkezetekre,
ami a pinceszintet, a bejárati ajtókat, valamint a beépített teraszt érinti főként. (48 db) Az ablakokhoz új fémlemez
párkány és rendszerazonos könyöklő készül.
Akadálymentesítés: Az épület valamennyi használati szintje akadálymentesen megközelíthető, a földszinten
akadálymentes illemhely található, amely azonban nem felel meg teljes körűen az előírásoknak, ezért annak
átalakítása tervezett
Épületgépészet: A meglévő kazánokat új 3 db Viessmann Vitodens 200 (105 kW), vagy azzal egyenértékű
kondenzációs kazánra cseréljük. A fűtési hőközpontban a régi szivattyúkat és szerelvényeket új korszerű
szivattyúkkal és szerelvényekre cseréljük. (3 db) A meglévő kéményeket helyett új kémény kialakítását tervezzük
kaszkád rendszerben. Az égési levegőt a kazánház oldalfalán kivezetett égési levegő ellátó kéményrendszeren
keresztül szintén kaszkád rendszerben vezetjük a kondenzációs falikazánokhoz. Az épületben meglévő radiátor
szelepek cseréje tervezett (150 db) vandálbiztos kivitelre. Megvalósul továbbá a kamaraterem mesterséges
szellőzésének átalakítása szükséges, hővisszanyerős szellőzésre történő váltással
Épületvillamosság: A főelosztó és az elosztó hálózat a rekonstrukció során nem változik. Csak a világítási
áramkörök kapnak új megtáplálást az új elosztó szekrényekből.
Az olvasóterek feszültségcsökkentett fénycsöves világítási rendszere és az egyéb helyiségek hagyományos
világítási rendszerei elbontásra kerülnek. Helyettük energiatakarékos LED-es világítás létesül. A kamara teremben
a gépészeti légcsatorna a meglévő világítás fölé kerül felszerelésre. Igény esetén a lámpatesteket a szükséges
mértékben le kell szerelni, állagmegóvásukról gondoskodni kell és a gépészeti kivitelezés után vissza kell őket
szerelni.
Az új mozgássérült mosdóban a HMV ellátás 10 literes elektromos bojlerrel tervezett.
A kazánházban a gépészeti igényeknek megfelelő számú (10 db) 230V/16A dugalj csatlakozás kiépítése.
A felső szinten beépített kültéri/beltéri split klímák áthelyezésre kerülnek a karbantarthatóság érdekében a belső
tetőudvarra.
Az építési terület működés alatt lévő közművelődési intézmény, a kivitelezés ideje alatt az intézmény működését
biztosítani kell.
Az építési munka jellege: Meglévő épület építészeti és energetikai korszerűsítése.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
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Részletek közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III/1.3. M2.1) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott szakember építmény építési-szerelési munkáiban szerzett többlet szakmai tapasztalata
(hónap, min. 0, max. 36 hónap) 10
2 3. A felhívás III/1.3. M2.2) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember
építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36 hónap) 10
3 4. A felhívás III/1.3. M2.3) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember
építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 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-6.5.1-19
II.2.14) További információ:
A II.2.5. ponthoz: Ár kritérium: 1. Ajánlati ár (nettó HUF), súlyszám: 70.
Építés és/vagy felújítás alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2.
§ 36. pontja szerinti építési tevékenység értendő.
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az ajánlatok
értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00
pont, mely minden részszempont esetén azonos.
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Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (nettó vállalkozói díj) esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza
az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
(legalacsonyabb ár) a maximális pontot adja (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat. Az 1. értékelési szempont
szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni szerkeszthető
excel formátumban és cégszerűen aláírt pdf. formátumban is.
Ajánlatkérő a 2-4. értékelési szempontok (szakemberek tapasztalata) esetében az egyenes arányosítás elvét
alkalmazza az alábbiak szerint: a magasabb érték a kedvezőbb. Az ajánlatkérő a maximális 36 hónapos és az
annál kedvezőbb, vagy a 36 hónapot el nem érő, de az összes ajánlat viszonyában legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális pontot adja (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a minimális 0 megajánlásra 0 pontot
ad. A megajánlások alátámasztására az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az értékelés körében
bemutatott szakemberekről, benne a szakemberek névszerinti felsorolásával. Továbbá a felolvasólapon szereplő
megajánlás alátámasztására csatolni kell a szakember önéletrajzát, melyből a felolvasólapon szereplő tapasztalati
hónapszámnak ki kell derülnie.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet AT és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban előírtakra.
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az AT kizárólag AK Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakat.
AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik
ugyanezen kizáró okok hatálya alá (űrlap EKR rendszerben).
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
– köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát az
EKR rendszerben megtalálható űrlapon a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint.
Amennyiben az AT a felhívásban vagy a KD-ben előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az AT - ha jogszabály azt nem határozza meg - az EEKDban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
Amennyiben AT, közös AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (Kr. 13. §). A
nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).
Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a
Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti a Kbt. 69. § (4)
bek. szerinti igazolás benyújtását.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
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B/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem
Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Előzetes igazolási mód B/1. pont tekintetében:
AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont azzal, hogy az alkalmassági
követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Utólagos igazolási mód B/1. pont tekintetében:
B/1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11), (12) és a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: IGAZOLÁSI MÓD:
AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek
megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli.
AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
P1. ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (energetikai korszerűsítési és/
vagy magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről
szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban
megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be
nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(Kr. 19. § (3) bek.)
P2. A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be valamennyi pénzügyi intézménytől származó,
valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívásban előírt időtartamra vonatkozó nyilatkozatot attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
AK az alábbi tartalommal kéri benyújtani a pénzügyi intézmény nyilatkozatát:
• a számlaszám(ok) feltüntetése;
• a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
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• arra vonatkozó információ, hogy a számlán (számlákon) a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban volt-e
15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, amennyiben igen, akkor hány alkalommal;
• arra vonatkozó információ, hogy a sorba állított tétel a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerint
értendő.
A fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért
közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike felel meg
teljes mértékben.
A Kbt. 65. § (6)–(8), (11)–(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző
utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti
(energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül
számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 100 000 000 HUF értéket;
A P1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
P2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozat tartalma alapján bármely pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban egynél több alkalommal volt 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele.
AK sorba állított tétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. AK a
megszüntetett pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK
által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD
IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a
megfelelő választ megjelöli.
M1) A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben
teljesített, a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő
másik fél által adott igazolást (Kr. 22. § (3)) legalább a következő tartalommal:
a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap pontossággal megadva, külön
feltüntetve a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját);
b) a teljesítés helyét;
c) az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen);
d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás
- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák,
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján
az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a referenciaigazolásban feltüntetendő, hogy az
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült.
AK a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben
(60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi
figyelembe. Ajánlatkérő akkor tekinti az építési beruházást fenti időtartamon belül befejezettnek, ha a
sikeres átadás-átvétel a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) történt.
M2. A 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az
alábbiakat:
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- az ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberekről (EKR űrlap szerinti
tartalommal);
- a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (benne: a szakember jelenlegi munkahelye, releváns szakmai
tapasztalatának ismertetése, a képzettség/végzettség megjelölése);
- a szakember végzettségét igazoló okirat(ok) másolata, abban az esetben, ha a szakember az ajánlattétel
időpontjában még nem rendelkezik az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal, csupán a
jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel;
- 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.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9), (12) bekezdés
alapján.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. A alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától (ajánlati felhívás
VI.5 pontja) visszafelé számított megelőző utolsó 5 évben befejezett és legfeljebb 8 éven belül
megkezdett, a közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési
tevékenység) szerinti épület az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadásátvétellel lezárt kivitelezési referenciákkal az alábbiak szerint:
M1.1. tartalmazott minimum 800 m2 hőszigetelést,
M1.2. tartalmazott minimum 60 m2 nyílászáró beépítését és/vagy cseréjét és/vagy felújítását.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több szerződés bemutatásával is lehetséges.
M2. alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni
kívánt) szakemberek:
M2.1. Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.2. Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.3. Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Egy szakemberrel több alkalmassági követelménynek is meg lehet felelni. Ajánlatkérő a szakemberek
tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe (mind az alkalmasság,
mind pedig a minőségi kritérium tekintetében irányadó rendelkezés).
Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció
fogalommeghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott
feladat bemutatása során, vagy az önéletrajznak tartalmaznia kell arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a
bemutatott tapasztalat a felhívásban foglalt definíciónak megfelel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)
bek.).
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; alapja: nettó ajánlati ár; napi mértéke: 1,0 % / naptári nap; maximális összege: egyenlő a
meghiúsulási kötbér felső összeghatárával.
Meghiúsulási kötbér; alapja: nettó ajánlati ár; kötbér mértéke: 20,0 %.
A meghiúsulási kötbér összegébe a szerződés felmondása/elállás során az adott jogkövetkezmény
bekövetkezéséig „alkalmazott” késedelmi kötbér összege beszámítódik.
Előleg-visszafizetési biztosíték: a biztosíték mértéke egyenlő az igényelt előlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében
meghatározott mértéket meghaladó és az igényelt előleg mértékének különbözetével.
Teljesítési biztosíték: 5 % .
Jóteljesítési biztosíték: 5 % .
Jótállás 36 hónap.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.,
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § • 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
2007. évi CXXVII. tv.
A finanszírozás forrása: Regionális Fejlesztési Operatív Program támogatási forrás. A finanszírozás módja:
utófinanszírozás.
Támogatási intenzitás: 100 %.
Előleg: max 10 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a
szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó. Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg
elszámolása valamennyi benyújtásra kerülő számlában legalább a felvett előleg arányával egyező mértékben
történik
Részszámlázási lehetőség biztosított: Vállalkozó – az előlegszámlát nem számítva – négy részszámla és egy
végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben részletezettek szerint
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.
A fordított Áfa szabályai nem alkalmazandóak.
Tartalékkeretet AK nem ír elő.
Részletek: KD.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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: 2022/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bek.-ben,
valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek.-ben foglaltak irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke: 1 000 000 Ft. Az ajánlati
biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak
biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően
teljesíthető. Fizetési számlára történő befizetés esetében AK 1174 3002 - 1539 8006 - 0000 0000
számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét
igazoló bizonylat másolati példánya. A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti egyéb mód esetében az igazolás
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módja elektronikus okirat a Kbt. 41/A § (2) bek. szerint. A közlemény rovatban az eljárás EKR számának
feltüntetése kötelező.
2. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti összkockázatú építési
szerelési biztosítást kötni, vagy meglévő összkockázatú építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni a
szerződés szerinti kivitelezési munkákra vonatkozóan. Az összkockázatú építési-szerelési biztosításának
20 millió Forint / káresemény és 70 millió forint / év limittel rendelkező felelősségbiztosítási résszel kell
rendelkeznie.
3. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen.
5. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg.
7. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9. AK– a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – előírja, hogy a felhívás M2. alpontjaiban
felsorolt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és azt követően a teljes szerződéses
időszak alatt szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai
(www.mek.hu) névjegyzékben. AT-nek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa
bevont szakértők a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésére és a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezni fognak, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel
elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést. AK az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes
AT vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti
Kamara honlapjáról ellenőrzi.
10. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § (1) bek. szerint.
11. AK a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ét.
12. FAKSZ: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (lajstromszám: 00538).
13. A műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattétel során be kell
árazni, szakmai ajánlat keretében nyomtatott formában cégszerűen aláírva az ajánlathoz (.pdf és .xls
formátumban is) csatolni kell.
14. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni
kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
15. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy aláírási címpéldányát/
aláírás-mintáját a KD-ben részletezettek szerint. 16. Az ajánlatban benyújtandó űrlapok: felolvasólap; EEKD;
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozat (nemleges is); a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
nyilatkozat (nemleges válasz esetén is); nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint; AT nyilatkozata Kbt.
67. § (4) bekezdés szerint; nyilatkozat változásbejegyzésről; üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges
válasz esetén is); az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában
bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat; nyilatkozat kamarai nyilvántartásba vételről; nyilatkozat
felelősségbiztosításról; nyilatkozat üvegkapuról.
17. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § alapján nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu
alkalmazását, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu
alkalmazására. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § (2)
bekezdése értelmében, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte és a
707/2021. (XII.15.) Korm. rendelet szerint alkalmazni fogja.
18. AK a közbesz. elj.-t az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a
nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKRben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában.
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19. Irányadó jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rend., valamint a Ptk.
előírásai.
20. Az ajánlathoz csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdése szerinti tilalomról.
21. A részajánlattétel kizárásának indoka: 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. A
kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. 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 többletkiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra
bontása nem biztosítható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság (13337/2022)
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: 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: Magyar Zsuzsanna
Telefon: +36 303395216
E-mail: magyarzs@komarom.police.hu
Fax: +36 34517778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885292022/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/EKR000885292022/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
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K-E MRFK gépjárműjavítás I.
Hivatkozási szám: EKR000885292022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50000000-5
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő szolgálati gépjárművek javítása,
karbantartása, kapcsolódó szolgáltatások elvégzése 36 hónapra, 3 (három) részajánlattétel biztosításával.
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: 3
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Különböző típusú gépjárművek (74 db)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6

Kiegészítő szójegyzék

50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő különböző gyártmányú szolgálati
gépjárművek (jelenleg 74 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés
aláírása napjától 36 hónap időtartamra.
A gépjárművek típusa és jellemzői, valamint a közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati
dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek kezelési és
karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
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A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése
miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét
elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 20
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje
hónapban (0-12 hónap) 20
3 A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott %-os kedvezmény
mértéke. 35
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
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 igen
Opciók ismertetése: Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt további 20 %-os
mértékű opciós jogot tartson fent magának, mely során egyoldalú jognyilatkozatával a karbantartandó
74 db gépjármű mellett további 15 db gépjármű javítását és/vagy karbantartását és/vagy szervizelését és/
vagy műszaki vizsgára való felkészítését igénybe vegye.
Az opciós feladatok ellátására is az alapmennyiségre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az opció
lehívása kezdeményezhető Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott egyoldalú jognyilatkozatával, melyet
a szerződésben megjelölt kapcsolattartó részére e-mailben megküld.
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:
Értékelés módszere:
3., 4., 5., 6., 8. valamint 9. bírálati részszempontoknál fordított arányosítás
1., 2. és 7. bírálati résszempontok esetében az egyenes arányosítás
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 75
1. Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező garancia
feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 20
2. A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás
ideje hónapban (0-12 hónap) 20
7. A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott %-os
kedvezmény mértéke 35
Költség kritérium – Név: / Súlyszám: Ár – Súlyszám:
Ajánlati ár – 85
Árszempont alszempontjai:
3. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja, állapotfelmérő elővizsgálattal a hatósági
alapdíjához viszonyított %-os mértékben megadva (hatósági alapdíj = 100 %) 10
4. Járműszerelés (autószerelő és autóelektronikai műszerész munka) nettó rezsi óradíja (nettó
Ft/óra) 30
5. Fényezési tevékenység (karambolos és nem karambolos járművek esetében) nettó rezsi
óradíja (nettó Ft/óra) 10
6. Karosszérialakatos munka (karambolos és nem karambolos járművek esetében) nettó rezsi
óradíja (nettó Ft/óra) 20
8. Kárfelvétel díja (nettó forint/jármű) 10
9. Teljeskörű biztosítói ügyintézés díja (nettó forint/jármű) 5
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Skoda Kodiaq, Mercedes B220 (12 db)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Skoda Kodiaq, Mercedes B220
gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 12 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való
felkészítése, javítása, a szerződés aláírása napjától 36 hónap időtartamra.
A gépjárművek típusa és jellemzői, valamint a közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati
dokumentációban kerül részletezésre.
Meglévő szervizgaranciák a 2. számú részteljesítés esetében:
A KM05RHGB17 és KM08GBKSZ19 azonosító számon megkötött keretmegállapodások (a továbbiakban együtt:
KM-ek) terhére beszerzett Mercedes Benz B220 és Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 típusú személygépjárművek
vonatkozásában a Megrendelő részére történő átadástól számított 5 évig, illetve 200 000 km futásteljesítményig a
szolgáltatás kizárólag a gépjárművek kárjavítására terjed ki.
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Ezen gépjárművek a közbeszerzési eljárás megindításakor még fennálló szervizgaranciával rendelkeznek. A
kárjavítás végrehajtása során nem sérülhetnek a még meglévő szervizgaranciák. A gyári alkatrészek, tartozékok,
a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok felhasználásával a gyártó által jóváhagyott
gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők betartásával lehet a javításokat végrehajtani.
Fenti gépjárművek esetében a kárjavítási szolgáltatást a KM-ben meghatározott szervizcsomag
figyelembevételével kell végrehajtani.
A szervizcsomag lejártát követően ezen gépjárművek javítása, kárjavítása, karbantartása, szervizelése, műszaki
vizsgára való felkészítése a műszaki leírás 1-19. pontjában, illetve a vállalkozási szerződés általános rendelkezései
alapján történik.
A szervizgarancia meglétét Megrendelő a M E G R E N D E L Ő LAP (MINTA) tárgyú nyomtatványon közli
Vállalkozóval.
A szervizcsomag lejártát követően a karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági,
valamint környezetvédelmi követelményeket kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó
jogszabályi előírások és a járművek kezelési és karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a
következő tevékenységi csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése
miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét
elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 20
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje
hónapban (0-12 hónap) 20
3 A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott %-os kedvezmény
mértéke. 35
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
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:
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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 igen
Opciók ismertetése: Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt további 20%-os
mértékű opciós jogot tartson fent magának, mely során egyoldalú jognyilatkozatával a karbantartandó 12
db gépjármű mellett további 2 db gépjármű javítását és/vagy karbantartását és/vagy szervizelését és/vagy
műszaki vizsgára való felkészítését igénybe vegye.
Az opciós feladatok ellátására is az alapmennyiségre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az opció
lehívása kezdeményezhető Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott egyoldalú jognyilatkozatával, melyet
a szerződésben megjelölt kapcsolattartó részére e-mailben megküld.
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:
Értékelés módszere:
3., 4., 5., 6., 8. valamint 9. bírálati részszempontoknál fordított arányosítás
1., 2. és 7. bírálati résszempontok esetében az egyenes arányosítás
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 75
1. Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező garancia
feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 20
2. A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás
ideje hónapban (0-12 hónap) 20
7. A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott %-os
kedvezmény mértéke 35
Költség kritérium – Név: / Súlyszám: Ár – Súlyszám:
Ajánlati ár – 85
Árszempont alszempontjai:
3. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja, állapotfelmérő elővizsgálattal a hatósági
alapdíjához viszonyított %-os mértékben megadva (hatósági alapdíj = 100 %) 10
4. Járműszerelés (autószerelő és autóelektronikai műszerész munka) nettó rezsi óradíja (nettó
Ft/óra) 30
5. Fényezési tevékenység (karambolos és nem karambolos járművek esetében) nettó rezsi
óradíja (nettó Ft/óra) 10
6. Karosszérialakatos munka (karambolos és nem karambolos járművek esetében) nettó rezsi
óradíja (nettó Ft/óra) 20
8. Kárfelvétel díja (nettó forint/jármű) 10
9. Teljeskörű biztosítói ügyintézés díja (nettó forint/jármű) 5
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
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Elnevezés: Yamaha és BMW gyártmányú szolgálati motorok (6db)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
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Kiegészítő szójegyzék

50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Yamaha és BMW típusú (jelenleg
16db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése, javítása, a szerződés aláírása napjától
36 hónap időtartamra.
A járművek típusa és jellemzői, valamint a közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati
dokumentációban kerül részletezésre.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése
miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét
elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 20
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje
hónapban (0-12 hónap) 20
3 A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott %-os kedvezmény
mértéke. 35
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
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
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt további 20%-os
mértékű opciós jogot tartson fent magának, mely során egyoldalú jognyilatkozatával a karbantartandó
6 db jármű mellett további 1 db jármű javítását és/vagy karbantartását és/vagy szervizelését és/vagy
műszaki vizsgára való felkészítését igénybe vegye.
Az opciós feladatok ellátására is az alapmennyiségre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az opció
lehívása kezdeményezhető Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott egyoldalú jognyilatkozatával, melyet
a szerződésben megjelölt kapcsolattartó részére e-mailben megküld.
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:
Értékelés módszere:
3., 4., 5., 6., 8. valamint 9. bírálati részszempontoknál fordított arányosítás
1., 2. és 7. bírálati résszempontok esetében az egyenes arányosítás
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 75
1. Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező garancia
feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 20
2. A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás
ideje hónapban (0-12 hónap) 20
7. A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott %-os
kedvezmény mértéke 35
Költség kritérium – Név: / Súlyszám: Ár – Súlyszám:
Ajánlati ár – 85
Árszempont alszempontjai:
3. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja, állapotfelmérő elővizsgálattal a hatósági
alapdíjához viszonyított %-os mértékben megadva (hatósági alapdíj = 100 %) 10
4. Járműszerelés (autószerelő és autóelektronikai műszerész munka) nettó rezsi óradíja (nettó
Ft/óra) 30
5. Fényezési tevékenység (karambolos és nem karambolos járművek esetében) nettó rezsi
óradíja (nettó Ft/óra) 10
6. Karosszérialakatos munka (karambolos és nem karambolos járművek esetében) nettó rezsi
óradíja (nettó Ft/óra) 20
8. Kárfelvétel díja (nettó forint/jármű) 10
9. Teljeskörű biztosítói ügyintézés díja (nettó forint/jármű) 5
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részre irányadó előírások:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

55

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-aiban foglaltakra. A kizáró
okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1.körben az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum (EEKD) alapján. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. értelmében
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. §-ára. 2.körben a 321/2015.
(X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§ (4) és (6) bek. szerinti bírálat körében
kerül sor. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat
a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak. Öntisztázás a Kbt.64.§ szerint. A jogerős határozatot az
EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő
esetén a 321/2015. Kr. 8.§-14.§, 16.§ szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a
321/2015. Kr.15. §(1) bek. szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt.
67.§ (4) bek. és a 321/2015. Kr. 15.§ (2) bek. szerint. A Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat megtételéhez
az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§(1) bek. 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 tulajdonosa neve és lakóhelye
tekintetében; 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.A III. fej. sz.
igazolási módok az V. fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
(321/2015. Kr.1.§ (4). 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. (321/2015. Kr. 1. § 7. bek.)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat
részeként benyújtani (321/2015.Kr. 13. §). Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
A Kbt. 69.§ (11a) bek.-nek megfelelően, a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági
szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési
eljárásban a gazdasági szerepelő az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az
ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) vagy (6) bek. 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. A Kbt. 41/A.§ is
alkalmazandó. EKR-ben űrlapon teljesítendő nyilatkozatok még: Kbt.62.§ (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja
szerinti nyilatkozat, Kbt. 62.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, nyilatkozat kizáró okok tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében a Kbt.67. § (1)
bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2.§ (5)
bek. 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.
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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) bek. szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő
Kbt.69.§ (4) szerinti felhívása alapján) az 1-2.részek tekintetében:
M1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65.§ 1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§
(3) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de maximum 6 éven (azaz visszafelé számított
72 hónapon) belül megkezdett, alábbi tárgyú szolgáltatásait - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdés szerinti módon - igazoló referenciával:
1-3.részajánlati kör: az általa megajánlott részajánlati körben a beszerzés tárgya (gépjármű javítása/
karbantartása) szerinti teljesítéseire vonatkozó referencia az alábbi tartalommal:
— a szolgáltatás tárgya,
— a szolgáltatás mennyisége,
— szerződéskötő másik fél megnevezése,székhelye,
— A szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám, és/
vagy e-mail cím)
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben,továbbá a
Kbt.69.§ (11a) bek.-ben és
a Kr.1.§ (8) bek-ben foglaltak az irányadók. A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést. Ajánlatkérő a Kr.24.§(1) bek.-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket
a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés
kritériumainál szigorúbban határozta meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, a Kbt.65.§(6) bek-ben meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.65.§(7) bek-ben
előírtak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban):
M1.1)
1.rész esetében: 51 darab gépjármű
2.rész esetében: 8 darab gépjármű
3.rész esetében: 4 motorkerékpár
javítására/karbantartására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M1.2) gépjármű javítására/karbantartására vonatkozó, legalább 1 db, legalább 12 hónapos időtartamban
szerződésszerűen teljesített visszterhes szerződéssel alátámasztott referenciával.
Az alkalmasságot részenként külön-külön kell ajánlattevőnek igazolnia, abban az esetben is,
ha több részre egyidejűleg ajánlatot tesz azzal, hogy ugyanazon referencia több rész esetében
felhasználható az alkalmasság bizonyítására. Az M1.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében
ajánlatkérő a teljesített referencia alatt azt érti,hogy az eljárást megindító felhívás feladásáig ezen
minimumkövetelményben írtak már teljesültek azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a folyamatban lévő
teljesítést is, amennyiben a referencia/referenciák a felhívás feladásáig teljesíti az adott rész szerinti
alkalmassági minimumkövetelményben előírtakat.
Ajánlatkérő a referencia szerződések számát az 1-3. rész esetében az M1.1.) pont esetében nem korlátozza.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése
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alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A
Kbt. 65.§ (9) bek. alapján a törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok
képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés,
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra
szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben
elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.
§ (6) -(7) és (11) bekezdéseire.
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: 1/1990.(IX.29.)KHVM
rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében: Az ajánlatkérő a megrendelésenként kiállított számlát - a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján - a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalás útján
fizeti ki, Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: HUF.
A Kbt. 27/A. § alapján Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja az érintett megrendelés nettó ellenértékének 3 %-a/naptári nap, de
legalább napi 5.000 Ft.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó arra az esetre, ha az eseti
munkamegrendelés – olyan okból, amelyért felelős – teljesítésével kapcsolatos késedelembe eséstől 30
naptári nap eltelt, meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett
szerződéses mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolgáltatás/beszerzés) nettó ellenértékének 20
%-a. Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal állapítja meg a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér
pedig e nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. Szerződés meghiúsulása: Ha a Szerződés teljesítése olyan
okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős – a jelen szerződés szerinti teljes nettó keretösszeg fel nem használt
része 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a
Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 §
rendelkezéseire. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
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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: 2022/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2) Ajánlatkérő korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen elektronikusan biztosítja a Közbeszerzési
Dokumentumok
elérhetőségét EKR rendszerben.
3) EKR használatához e-Kr. rendelet 6.§szerint regisztráció szükséges. EKR használatával kapcsolatos
útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.
4) Ajánlatok benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik.
5) EKR-ben továbbított dokumentumokkal,EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat a Kbt.41/A.§, EKR rendelet 11-12.§-ai tartalmaznak.
6) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt.66.§ (2) szerint.
7) Kbt.66.§ (5) alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása EKR rendelet 11.§ (1) alapján elektronikus űrlap
kitöltésével történik.
8) AK kizárja Kbt. 35. § (9) alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők
tekintetében. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt a Kbt. 35. § (8) bekezdésére
figyelemmel nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli azt meg Ajánlatkérő.
9) Az ajánlattal szemben támasztott formai és további tartalmi követelményeket a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban Kbt., valamint a közbeszerzési
dokumentum által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
10) FAKSZ: Dr. Magyar Zsuzsanna (lajstromszáma: 01091).
11) A jelen eljárásban előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok a Közbeszerzési
Dokumentumban kerülnek részletesebben kifejtésre.
12) A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
13) Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 35. §, valamint Kbt. 41/A. §-ban
foglaltakra.
14) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő Középeurópai idő szerint értendő.
15) Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell az 1. részteljesítés
vonatkozásában minimum nettó 20 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és minimum
nettó 5 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel, a 2. részteljesítés
vonatkozásában minimum nettó 20 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és minimum
nettó 5 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel, illetve a 3.
részteljesítés vonatkozásában minimum nettó 5 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és
minimum nettó 3 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel, amely
fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése /vagyontárgy sérülése során, vagy esetlegesen az általa történő
szállítás/próbaút során bekövetkező károk megtérítésére – beleértve a szolgáltatás tárgyában esett
károkat is a szerződés teljes időtartamára kiterjedően. Az ajánlatban a biztosításról nyilatkozni szükséges.
16) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (5) bek.-t.
17) Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
18) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
19) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. §(4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.3) pontban az
alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg.
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20) Jelen felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017.(XII.19.)
Korm. rendelet és a hatályos Ptk.,valamint a beszerzés tárgya szerinti kapcsolódó jogszabályok előírásai
irányadóak.
21) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját, tekintettel arra, hogy előzetes
piaci konzultációt folytatott le. A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1.§ (6) bekezdése alapján az előzetes
piaci konzultáció elérhetősége: EKR000831532022 számú eljárás, https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000831532022/reszletek
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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet (13668/2022)
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: Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15492320242
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buczkó Erzsébet
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.peterfykh.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/EKR000802152022/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/EKR000802152022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére
Hivatkozási szám: EKR000802152022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15890000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére
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: Tőkehús és húskészítményei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Tőkehús és
húskészítményei
Teljes mennyiség
Összesen 39 790 kg
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség
megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
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Elnevezés: Tej-, tejtermékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Tej-, tejtermékek
Teljes mennyiség
Összesen 14 600 kg
Összesen 9 875 doboz
Összesen 199 000 db
Összesen 123 200 liter
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség
megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tejkészítmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Tejkészítmények
Teljes mennyiség
Összesen 10 000 kg
Összesen 466 100 db
Összesen 12 000 liter
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség
megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
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tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Konz., bef., ital lekv., fűsz., szárazáru, tészta
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Konzervek, befőttek,
italok, lekvárok, fűszerek, szárazáruk, tésztaféleségek
Teljes mennyiség
Összesen 81 263 kg
Összesen 160 950 db
Összesen 16 500 liter
Összesen 11 565 csomag
Összesen 250 üveg
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség
megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(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)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Sütőipari termékek
Teljes mennyiség
Összesen 84 600 kg
Összesen 443 000 db
Összesen 7 500 csomag
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség
megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
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Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság, száraz hüvelyesek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Zöldség, gyümölcs,
savanyúság, száraz hüvelyesek
Teljes mennyiség
Összesen 156 130 kg
Összesen 8 500 db
Összesen 26 500 csomag
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség
megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-
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higiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Tojás, az alábbiak szerint:
Teljes mennyiség
1 tojás 180 000 db
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihús és húskészítményei
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Baromfihús és
húskészítményei, az alábbiak szerint:
Teljes mennyiség
Összesen 18 050 kg
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-
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higiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Gyorsfagyasztott termékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház részére” – Gyorsfagyasztott
termékek, az alábbiak szerint:
Teljes mennyiség
Összesen 49 660 kg
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti
egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében,
tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt +20% keretmennyiség erejéig
eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkéró a meghatározott mennyiségen felúl valamennyi részben
részenként további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn,
amely kapcsán az Ajánlattevó által az ajánlatban rógzített áron jogosult gyakorolni vételi
jogát a szerzódés idótartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (+20%) nem kerek egész számot
eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele kóvetkezó
kerek egész számra értelmezendó.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére
Ajánlatkéró dóntésétól fúggóen a szerzódés idótartama alatt bármikor sor kerúlhet.
Az opció Ajánlatkéró számára lehívási (megrendelési) kótelezettséget nem jelent.
Ajánlatkéró nem vállal kótelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós
mennyiséget lehívja.
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:
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet, a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI.30.) VM rendelet, a az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a gyártmánylapról
szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II.sz. Melléklet IV. fejezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. - 16. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4) bekezdésére
figyelemmel.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §,
12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a
Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.)
Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani,
a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a
cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására
szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36
hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb
szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban
megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát, mennyiségét az 1., 7.-9. résekben, valamint az értékét a 2.-6. részekben (a szállítás
tartalmának és mennyiségének rövid ismertetését, mennyiségét, és értékét oly módon, hogy abból az
alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű
teljesítés az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben került sor.
Ajánlattevőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel
az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében
foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával:
Az 1. részben összességében legalább 25.000 kg. értékben tőkehús és/vagy húskészítményei szállítására
vonatkozó referenciával.
A 2. részben összességében legalább 40 millió Ft értékben tej év/vagy tejtermékek és/vagy
tejkészítmények szállítására vonatkozó referenciával.
A 3. részben összességében legalább 35 millió Ft értékben tej év/vagy tejtermékek és/vagy
tejkészítmények szállítására vonatkozó referenciával.
A 4. részben összességében legalább 50 millió Ft értékben konzervek és/vagy befőttek és/vagy italok
és/vagy lekvárok és/vagy fűszerek és/vagy szárazáruk és/vagy tésztaféleségek szállítására vonatkozó
referenciával.
Az 5. részben összességében legalább 30 millió Ft értékben sütőipari termékek szállítására vonatkozó
referenciával.
A 6. részben összességében legalább 40 millió Ft értékben zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy savanyúság
és/vagy száraz hüvelyesek szállítására vonatkozó referenciával.
A 7. részben összességében legalább 130.000 db értékben tojás szállítására vonatkozó referenciával.
A 8. részben összességében legalább 13.000 kg értékben baromfi és húskészítményei szállítására
vonatkozó referenciával.
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A 9. részben összességében legalább 35.000 kg értékben gyorsfagyasztott termékek szállítására vonatkozó
referenciával.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés több szerződéssel is igazolható. A 2. és 3. rész tekintetében
amennyiben ajánlattevő mindkét részre vonatkozóan nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a magasabb
mértékű referenciakövetelménynek megfelelni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjában foglaltak szerint valamint a szerződésben foglaltak szerint történik. Az
ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés teljesítésére vonatkozó jsz-ok különösen:
2017. évi CL. tv. 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés
tartalmazza.
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéket 2%/késedelmes nap, legfeljebb 20%
Meghiúsulási kötbér: összes mennyiségből még nem teljesített termékek nettó összértékének 20%
Hibás teljesítési kötbér: a hibás minőségben szállított termék, illetve a mennyiségi hibában szenvedő szállítás
nettó ajánlati árának 20%-a.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet a számla alapján.
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: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: eKr.) és a Kbt. 68. § tartalmazza.
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.) és a Kbt.
68. § tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6) pontban az „időtartam hónapban: 1” 30 napként értelmezendő.
2. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg.
3. Szerződő felek az ajánlati árakat 6 havonta jogosultak módosítani a szerződéstervezetben foglaltak
szerint, figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bek. rendelkezéseire.
4. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint.
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5. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
− Részletes ártáblázatok (cégszerű aláírással ellátva és szerkeszthető excel, formátumban egyaránt)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben
− Meghatalmazás – adott esetben
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− EEKD
− Nyilatkozat forgalomba hozatali jogosultságról, és hatósági engedélyek, igazolások meglétéről, azok
érvényességéről. A forgalomba hozatalai jogosultságot és hatósági engedélyeket igazolásokat a nyertes
ajánlattevőnek szerződéskötéskor kell bemutatnia.
6. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja legalacsonyabb árat
tartalmazó ajánlat kiválasztása, tekintettel arra, hogy valamennyi lényeges körülmény rögzítésre került.
8. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
11. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései,
valamint Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
12. FAKSZ: Szabó Balázs (OO351),
13. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint
kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
14. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 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. vonatkozik.
15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Kft. végzi ( https://ujvilag.gov.hu/ekr )
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas ; illetve
https://ujvilag.gov.hu/ekr )
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13382/2022)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
Telefon: +36 704433853
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bkk.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: XV.kerület Zsókavár és Erdőkerülő utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR001466212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest XV. kerület Zsókavár és Erdőkerülő utca felújításának kivitelezése az alábbiak szerint:
Budapest XV. kerület, Zsókavár és Erdőkerülő utcák, valamint a Szentmihályi út beavatkozással érintett
szakaszainak együttes hossza 1355 m.
A Zsókavár utcára két forgalmi irány szerint bontva osztott pályás kialakítás a jellemző. A két irány folyópályáját
középen kialakított villamospálya választja el. A villamospálya és a közúti forgalmi sáv között személygépkocsi
várakozóhelyek találhatóak.
Az Erdőkerülő utca 2x1 forgalmi sávos. A forgalmi sáv mellett egyik oldalon párhuzamos, a másik oldalon
merőleges várakozóhelyek találhatóak. A projekt részeként a Szentmihályi út egy kb. 200 m-es szakaszán szintén
megújul az aszfaltréteg.
A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások
történnek:
- Az Erdőkerülő utcában teljes pályaszerkezet átépítés fog történni, a Zsókavár utcában a szükséges helyeken
teljes pályaszerkezet épül, a megfelelő teherbírással rendelkező helyeken pedig az aszfaltrétegek kerülnek
kicserélésre. A Szentmihályi úton kopóréteg csere fog történni.
- A Fő tér villamosmegállóhely akadálymentesítése is meg fog történni.
- 3 db új kijelölt gyalogosátkelőhely kerül kialakításra.
- Csapadékvíz elvezető hálózat átalakítása
- Közvilágítási hálózat átépítése és korszerűsítése
- Fakivágás és fatelepítés, favédelem, fák gallyazása, zöldfelületrendezés utógondozással
- Forgalomtechnikai alépítményhálózat átalakítása
- Jelzőlámpás csomópontok jelző berendezésének átalakítása, szabályozástechnika
Főbb mennyiségek:
- 2456 m3 hengerelt aszfaltburkolat építése,
- 2413 m3 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap építése,
- 4857 fm szegély építése,
- 3 db új kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése
- 2 villamosperon átépítése és akadálymentesítése
- 6 db fa kivágása, 14 db ültetése
- 6491 db cserje ültetése.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a
konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden
esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 956102300,00 (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: XV.kerület Zsókavár és Erdőkerülő utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928500-3

További tárgyak:

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

45233140-2
45233221-4
45233228-3
45233290-8
45234128-9
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XV.kerület Zsókavár és Erdőkerülő utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest XV. kerület, Zsókavár és Erdőkerülő utcák, valamint a Szentmihályi út beavatkozással érintett
szakaszainak együttes hossza 1355 m.
A Zsókavár utcára két forgalmi irány szerint bontva osztott pályás kialakítás a jellemző. A két irány folyópályáját
középen kialakított villamospálya választja el. A villamospálya és a közúti forgalmi sáv között személygépkocsi
várakozóhelyek találhatóak.
Az Erdőkerülő utca 2x1 forgalmi sávos. A forgalmi sáv mellett egyik oldalon párhuzamos, a másik oldalon
merőleges várakozóhelyek találhatóak. A projekt részeként a Szentmihályi út egy kb. 200 m-es szakaszán szintén
megújul az aszfaltréteg.
A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások
történnek:
• Az Erdőkerülő utcában teljes pályaszerkezet átépítés fog történni, a Zsókavár utcában a szükséges helyeken
teljes pályaszerkezet épül, a megfelelő teherbírással rendelkező helyeken pedig az aszfaltrétegek kerülnek
kicserélésre. A Szentmihályi úton kopóréteg csere fog történni.
• A Fő tér villamosmegállóhely akadálymentesítése is meg fog történni.
• 3 db új kijelölt gyalogosátkelőhely kerül kialakításra.
• Csapadékvíz elvezető hálózat átalakítása
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• Közvilágítási hálózat átépítése és korszerűsítése
• Fakivágás és fatelepítés, favédelem, fák gallyazása, zöldfelületrendezés utógondozással
• Forgalomtechnikai alépítményhálózat átalakítása
• Jelzőlámpás csomópontok jelző berendezésének átalakítása, szabályozástechnika
Főbb mennyiségek:
• 2456 m3 hengerelt aszfaltburkolat építése,
• 2413 m3 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap építése,
• 4857 fm szegély építése,
• 3 db új kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése
• 2 villamosperon átépítése és akadálymentesítése
• 6 db fa kivágása, 14 db ültetése
• 6491 db cserje ültetése.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a
konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden
esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3-M.2. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági
követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 60
hónap) 20
2 Többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 5) (fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere:
Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2., 3. és 4. részszempont esetén egyenes
arányosítás módszere. Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont
A II.2.5. pontban az Ár szempont alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) [tartalékkeret nélkül]
érti.
A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától.
A munkaterület átadás legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő kilencven (90) napon belül.
Amennyiben a Szerződés hatályba lépését követő 90 nap időtartam 2021. november 15. és 2022. március 15. közé
esik, úgy a Munkaterület átadás legkorábbi időpontja 2022. március 16. napja.
FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Fekete Tímea (01122) és dr. Németh Zsuzsanna Eszter (01033)
IV. szakasz: Eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 250 - 659029
(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: XV.kerület Zsókavár és Erdőkerülő utca felújítása
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:
2022/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25355929443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 139_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 956102300,00
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: útépítési munkák
részfeladatai, fuvarozás, laborvizsgálatok, szakfelügyeletek, geodézia, őrzés, iroda és wckonténer bérlés,
vízépítési munkák, vasútépítési munkák, forgalomtechnika, közvilágítás, elektromos hálózatok, közúti
jelzők, környezetrendezés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Adószám: 14300327-2-44
Név: STR Mély- és Magasépítő Kft.
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Adószám: 25355929-4-43
Név: PENTA Általános Építőipari Kft.
Cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
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Adószám: 10452556-2-44
Név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adószám: 13839129-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint. A
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Kajak -Kenu Szövetség (13286/2022)
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 Kajak -Kenu Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 18160037241
Postai cím: Latorca Utca 2 25666/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kubina Ádám
Telefon: +36 704226463
E-mail: adam.kubina@mkksz.hu
Fax: +36 704226463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kajakkenusport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) e)
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: Sport
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MKKSZ részére versenyhajók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001648162021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

93

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Versenyhajók beszerzése nemzetközi felnőtt és különböző utánpótlás kategóriájú versenyzés céljából az alábbiak
szerint:
Ajánlatkérő verseny célú felhasználásra a közbeszerzési eljárás 1. részében felnőtt versenyzők számára
4 személyes kajakokat és kenukat, 2 személyes kajakokat és kenukat, valamint 1 személyes kajakokat,
szlalomkajakot és kenukat, a 2. részben utánpótláskorú versenyzők számára 1 és 4 személyes minikajakokat, a
3. részében utánpótláskorú versenyzők számára 2 és 4 személyes minikenukat és 2 személyes minikajakokat,
a 4. részben utánpótláskorú versenyzők számára 4 személyes túrakenukat, míg az 5. részben SUP deszkákat és
lapátokat kíván beszerezni a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségben, típusban és méretben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 211933995,00 (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: NEMZETKÖZI VERSENYHAJÓ
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kolonics György Vízisport Központ:1215 Budapest, Duna utca
31., Hrsz.: 209466
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Versenyhajók beszerzése nemzetközi felnőtt és különböző utánpótlás kategóriájú versenyzés céljából az alábbiak
szerint:
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Ajánlatkérő verseny célú felhasználásra a közbeszerzési eljárás 1. részében felnőtt versenyzők számára 4
személyes kajakokat és kenukat, 2 személyes kajakokat és kenukat, valamint 1 személyes kajakokat és kenukat
kíván beszerezni.
Az egyes hajótípusoknál az alábbi típus és mennyiségi megosztás (részek) szerint történik a beszerzés:
1. RÉSZ: NEMZETKÖZI VERSENYHAJÓ
MEGNEVEZÉS mennyiség (db) Teherbírás (kg)
4 személyes kajak (K-4) 12 <300
4 személyes kajak (K-4) 4 >300
4 személyes kenu (C-4) 10 280-380
2 személyes kajak (K-2) 7 130-150
2 személyes kajak (K-2) 6 140-160
2 személyes kajak (K-2) 1 150-160
2 személyes kajak (K-2) 1 160+
2 személyes kenu (C-2) 10 130-170
1 személyes kajak (K-1) 3 60-70
1 személyes kajak (K-1) 3 70-80
1 személyes kenu (C-1) 3 60-70
1 személyes kenu (C-1) 3 <75
1 személyes szlalom kajak 1 85-90
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• hajók költségét
• szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását,
ha szükséges az összeszerelést is)
• garanciát (jótállást)
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a
műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. ICF szabvány vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékűséget,
amennyiben a hajótest kialakítása megfelel az ICF szabványban rögzített súly és méret paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés aláírása napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: UTÁNPÓTLÁS 1.
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kolonics György Vízisport Központ:1215 Budapest, Duna utca
31., Hrsz.: 209466
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Versenyhajók beszerzése nemzetközi felnőtt és különböző utánpótlás kategóriájú versenyzés céljából az alábbiak
szerint:
Ajánlatkérő verseny célú felhasználásra a közbeszerzési eljárás 2. részben utánpótláskorú versenyzők számára 1 és
4 személyes minikajakokat kíván beszerezni.
Az egyes hajótípusoknál az alábbi típus és mennyiségi megosztás (részek) szerint történik a beszerzés:
2. RÉSZ: UTÁNPÓTLÁS 1.
MEGNEVEZÉS mennyiség(db)
4 személyes minikajak vákuumozott (MK-4) 30
1 személyes minikajak üvegszál kompozit (MK-1) 36
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• hajók költségét
• szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását,
ha szükséges az összeszerelést is)
• garanciát (jótállást)
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a
műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. ICF szabvány vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékűséget,
amennyiben a hajótest kialakítása megfelel az ICF szabványban rögzített súly és méret paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés aláírása napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: UTÁNPÓTLÁS 2.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
34512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kolonics György Vízisport Központ:1215 Budapest, Duna utca
31., Hrsz.: 209466
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Versenyhajók beszerzése nemzetközi felnőtt és különböző utánpótlás kategóriájú versenyzés céljából az alábbiak
szerint:
Ajánlatkérő verseny célú felhasználásra a közbeszerzési eljárás a 3. részében utánpótláskorú versenyzők számára 2
és 4 személyes minikenukat és 2 személyes minikajakokat kíván beszerezni.
Az egyes hajótípusoknál az alábbi típus és mennyiségi megosztás (részek) szerint történik a beszerzés:
3. RÉSZ: UTÁNPÓTLÁS 2.
MEGNEVEZÉS mennyiség (db)
4 személyes minikenu üvegszál kompozit (PC-4) 10
2 személyes minikajak üvegszál kompozit (MK-2) 50
2 személyes minikenu üvegszál kompozit (PC-2) 26
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• hajók költségét
• szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását,
ha szükséges az összeszerelést is)
• garanciát (jótállást)
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a
műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. ICF szabvány vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékűséget,
amennyiben a hajótest kialakítása megfelel az ICF szabványban rögzített súly és méret paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés aláírása napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: UTÁNPÓTLÁS 3.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34512000-9
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kolonics György Vízisport Központ:1215 Budapest, Duna utca
31., Hrsz.: 209466
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Versenyhajók beszerzése nemzetközi felnőtt és különböző utánpótlás kategóriájú versenyzés céljából az alábbiak
szerint:
Ajánlatkérő verseny célú felhasználásra a közbeszerzési eljárás 4. részben utánpótláskorú versenyzők számára 4
személyes túrakenukat kíván beszerezni.
Az egyes hajótípusoknál az alábbi típus és mennyiségi megosztás (részek) szerint történik a beszerzés:
4. RÉSZ: UTÁNPÓTLÁS 3.
MEGNEVEZÉS mennyiség (db)
4 személyes túrakenu üvegszál kompozit (TC-4) 18 darab
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• hajók költségét
• szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását,
ha szükséges az összeszerelést is)
• garanciát (jótállást)
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a
műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. ICF szabvány vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékűséget,
amennyiben a hajótest kialakítása megfelel az ICF szabványban rögzített súly és méret paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés aláírása napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: SUP
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kolonics György Vízisport Központ:1215 Budapest, Duna utca
31., Hrsz.: 209466
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Versenyhajók beszerzése nemzetközi felnőtt és különböző utánpótlás kategóriájú versenyzés céljából az alábbiak
szerint:
Ajánlatkérő verseny célú felhasználásra a közbeszerzési eljárás 5. részben SUP deszkákat és lapátokat kíván
beszerezni.
Az egyes hajótípusoknál az alábbi típus és mennyiségi megosztás (részek) szerint történik a beszerzés:
5. RÉSZ: SUP
MEGNEVEZÉS mennyiség (db)
SUP hajó (szélesség 20-23 col) és lapát 150 darab
SUP hajó (szélesség 24-28 col) és lapát 32 darab
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• hajók költségét
• szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását,
ha szükséges az összeszerelést is)
• garanciát (jótállást)
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a
műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. ICF szabvány vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékűséget,
amennyiben a hajótest kialakítása megfelel az ICF szabványban rögzített súly és méret paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés aláírása napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén előteljesítést elfogad.
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 250 - 660251
(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: NEMZETKÖZI VERSENYHAJÓ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/19 (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: Canoe Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14999154241
Postai cím: Latorca Utca 2. 25666/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: viktor.toth@canoekft.hu
Telefon: +36 308633649

99
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Internetcím(ek): (URL) www.kolonicsvizitelep.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 142585000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 138343995,00
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: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: UTÁNPÓTLÁS 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/19 (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: Kape-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25122145206
Postai cím: IV. körzet Tanya 81-2.
Város: Szatymaz
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6763
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Ország: Magyarország
E-mail: bence@kape-kayak.hu
Telefon: +36 205742885
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: 43500000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33870000,00
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: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: UTÁNPÓTLÁS 2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/19 (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: ART-MONTAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23123951219
Postai cím: Kapsa Utca 8/B
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Város: Nemesvámos
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8248
Ország: Magyarország
E-mail: utanpotlas.kajak.kenu@gmail.com
Telefon: +36 706035615
Internetcím(ek): (URL) www.hodysport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51200000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39720000,00
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: 0 Rész száma: 4 Elnevezés: UTÁNPÓTLÁS 3.
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: 2021 - 025428 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 5 Elnevezés: SUP
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 - 025428 (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:
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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:
4 - UTÁNPÓTLÁS 3. számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
A vonatkozó részben nem érkezett be ajánlat a megadott ajánlattételi határideig. ;
5 - SUP számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárásban kizrólag egy ajánlat került benyújtásra. Az ajánlat hiánypótlása során Ajánlattevő a felhívás
ellenére fenntartotta korábbi álláspontját az üzleti titok vonatkozásában, azonban az Ajánlatkérő által
előírt részletes indokolást nem csatolt. Ajánlatkérő ezért az indokolást továbbra sem tartotta megfelelőnek
és elfogadhatónak, így a Kbt. 73.§ (1) bekezdés fb) alpont szerint járt el az ajánlat érvényességének
megállapítása során.
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. §-a szerint.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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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Nemzeti Közszolgálati Egyetem (13342/2022)
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: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15795719242
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.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: Egyetem
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: NKE VOB lebonyolító mérnök és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR000356172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

108

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar bajai campusának fejlesztéséről szó-ló 1734/2018.
(XII. 18.) Korm. határozatában egyetértett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai campusa oktatási épületének
és kutatási egységeinek fejlesztésével, műszerparkjának megújításával. A fejlesztések végrehajtása érdekében a
felmerülő feladatok finanszírozására a központi költségvetési forrás biztosításáról gondoskodott. A bajai campus
részeként a Víztechnológiai Oktató Bázis és Laborcsarnok és szakraktár fejlesztésnek elsődleges célja, hogy a
Víztudományi Kar magas szintű tudásátadásra legyen képes, továbbá biztosítani tudja az egyetemi hallgatók
képzéséhez elengedhetetlen modern körülményeket, amely közvetlenül támogatja a kormányzás hatékonyságát.
Ennek érdekében
1. az alapoktatáshoz szükséges laboratóriumok eszközparkjának modernizálása, valamint
2. a kutatáshoz szükséges műszerpark, az esetlegesen hazánkban még nem rendszeresített új eszközök,
technológiák, eljárások biztosítása szükséges.
Az építési/átalakítási beruházások során:
- a Víztechnológiai Oktatóbázis belső helyiségei (két szinten, összesen 1600 m2-en) átalakításra, korszerűsítésre
kerülnek,
- a Víztechnológiai Oktatóbázis nyugati részén új Laborkomplexum és szakraktár épül, amely mintegy 900 m2-en
magában foglal hidraulika-, geotechnika- és építéstan laborokat a hozzájuk kapcsolódó szakraktárakkal, irodákkal,
szociális helyiségekkel.
A beszerzés tárgya
A Korm. határozatban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges a vonatkozó tervezési program illetve
tervek alapján a Víztechnológiai Oktató Bázis, a Laborcsarnok és szakraktár tervezési és kivitelezési folyamatainak
szakszerű irányítása és ellenőrzése.
Jelen közbeszerzés tárgya a lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezet kiválasztása.
Nyertes ajánlattevőtől ajánlatkérő elvárja, hogy a teljesítése során szolgáltatásait Szerződéstervezetben,
ajánlatkérő utasításaiban és érdekei szerint, a vonatkozó jogszabályokban – így különösen az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben – foglaltak, továbbá a mérnöki szakmagyakorlásra
vonatkozó kamarai előírásokban, szakmai szabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban előírt
minőségben és módon, fokozott gondossággal végezze.
Feladatai közé tartoznak:
- folyamatosan ellátandó-, beruházás előkészítő-, a kivitelező kiválasztásával összefüggő-, a beruházás
megvalósítási fázisában ellátandó-, műszaki ellenőri feladatok.
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
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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: NKE VOB lebonyolító mérnök és műszaki ellenőr
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71310000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14 Hrsz.: 5342/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő - Megbízott; Ajánlatkérő - Megbízó
Az építési/átalakítási beruházások során Megbízott főbb feladatai:
a) Folyamatosan ellátott feladatok: kockázati tényezők meghatározása, minőségbiztosítás, dokumentum kezelés.
A Kivitelezőtől megköveteli – a Kivitelezési Szerződésben foglaltakkal összhangban –, hogy az építési/kivitelezési
feladatokra a Kivitelező munka nemenként saját mintavételi és minősítési terveket és technológiai utasításokat
készítsen, illetve biztosítson. Figyelemmel kíséri a hatályos Jogszabályokat, különös tekintettel a tervezés során
ismert, azonban a kivitelezés időtartalma alatt hatályba lépő jogszabályi rendelkezéseket - különös figyelemmel az
évenként szigorodó energetikai követelményekre
b) Beruházás előkészítő feladatok, koncepció terv és engedélyezési terv fázis:
Az egyszerűsített látvány- és koncepciótervek, az engedélyezési tervek és a kiviteli tervek készítése során
részt vesz az egyeztetéseken, a Megbízó igényeit képviselve, valamennyi szakágra kiterjedően a szükséges
mértékben. Elvégzi a megajánlott műszaki megoldások felülvizsgálatát, valamint a tervezéshez szükséges
vizsgálatok elkészítését és felhasználását. Tervellenőrzést végez (szakágak: építészet, tartószerkezet,
épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem). Elvégzi a Tervvéleményezésben és a Tervellenőrzésben
szereplő tervezői hibák javításának egyszeri visszaellenőrzését. A tervezői adatszolgáltatások alapján elkészíti a
tervfázisonkénti költségbecslést összehasonlítva a Beruházás előzetes költségbecslésében meghatározottakkal
költségelemenkénti megbontásban.
Az egyszerűsített koncepció- és látványterv elfogadását követően Megbízott a tervezési program betartása
érdekében heti rendszerességgel megszervezi és levezeti az engedélyezési tervezési kooperációt. Tervellenőrzést
végez (szakágak: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem). Elvégzi a tervezési
folyamat mérföldköveihez kötött tervdokumentációinak szakági szintű Tervvéleményezését (mérnöki
véleményezés) a jóváhagyásra Megbízó részére benyújtott tervdokumentációról, A tervezői adatszolgáltatások
alapján elkészíti a tervfázisonkénti költségbecslést összehasonlítva a Beruházás előzetes költségbecslésében
meghatározottakkal költségelemenkénti megbontás. Tervezővel együttműködve tanácsadóként részt vesz a
szükséges engedélyek (ideértve a szakhatósági és közmű-hozzájárulásokat, illetve engedélyeket is) beszerzésében
olyan ütemezéssel, hogy a Beruházás kivitelezésének megkezdése és annak folyamatossága biztosított legyen;
c) A beruházás előkészítése: kiviteli tervezési fázis
Részt vesz a konzultációkon, egyeztetéseken. Nyilatkozik: az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a
vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó
szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak,
d) Kivitelező kiválasztásával összefüggő feladatok
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e) A beruházás megvalósítási fázisában ellátandó feladatok: Ellenőrzi a Kivitelező által elkészített, kivitelezési
munkák részletes vonalas építési ütemtervét, a Kivitelezővel közösen megnyitott elektronikus építési naplók
vezetését.
Megbízott a Kivitelezési Szerződésben meghatározott árképzési adatok alapján elvégzi a Megbízó esetleges
módosításai következtében felmerülő pót-, illetve elmaradó munkák mennyiségi és árfelülvizsgálatát.
Műszaki átadás-átvétellel, üzembe helyezéssel és jótállással kapcsolatos feladatok: Megbízott javaslatot tesz
Megbízó felé a kivitelezői készre jelentés elfogadására és az átadás-átvételi folyamat megkezdésére vonatkozóan.
Ennek alapján megszervezi a helyszíni átadás-átvételi eljárást, műszaki tanácsadóként hatékonyan közreműködik
a létesítmények beüzemelési folyamatának meg-szervezésében. Ellenőrzi az üzembe helyezést 12, illetve 36
hónapos jótállási hibajegyzék alapján megszervezi az egy-, illetve hároméves utófelülvizsgálati eljárást a Kivitelező
és a Megbízó bevonásával, melyről írásbeli emlékeztetőt készít,
Megbízott elvégzi a kivitelezés szakágankénti műszaki ellenőrzését. Megbízott felelőssége az előírt minőség
teljesítése érdekében a minőségbiztosítási tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a Megbízó
érdekkörének megfelelő helyszíni műszaki ellenőrzés végrehajtása, részvétel a szükséges ellenőrző méréseken.
Megbízott feladata a szükséges eltakarás előtti és gyártásközi ellenőrzések elvégzése a takarás előtt. Az
ellenőrzések tényét és eredményét Megbízott a minőségbiztosítási tervnek megfelelően dokumentálja, a
Megbízóhoz az eltakarás előtt eljuttatja és az építési naplóba rögzíti
Az alkalmasság minimum követelményként előírt szakembereken túlmenően a szerződés teljesítéséhez
Megbízott köteles bevonni a teljesítése teljes körű támogatására az ismertetett feladattal kapcsolatosan elvárható
speciális szakértelemmel rendelkező valamennyi szakembert. (kulcs közreműködők):
Labortechnológiai szakértő, Közmű szakértő, Akusztika szakértő, Oktatástechnológia szakértő , Tűzvédelmi
szakértő, Biztonságtechnikai szakértő, Audiovizuális eszközök szakértője, Akadálymentesítési szakértő
Az elvárt feladatok részletes leírását a Műszaki leírás, a Szerződéstervezet és mellékletei 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) Az M.1.1./ alkalmasság körében bemutatott ME-É (vagy a hatályos átsorolás
előtti, azzal egyenértékű) szakembernek az alk. köv. felüli többlet magasépítési műszaki ellenőri szakmai
tapasztalat (min: 0, max: 60 hónap) 20
2 3) Az M.1.2../ alkalmasság körében bemutatott ME-G (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű)
szakembernek az alk. köv. felüli többlet építménygépészeti műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0,
max: 60 hónap) 15
3 4) Az M.1.3./ alkalmasság körében bemutatott ME-V (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű)
szakembernek az alk. köv. felüli többlet építményvillamossági műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0,
max: 60 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 48
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. A II.2.5) pontban szereplő ár struktúrája az értékelés és a szerződés tekintetében több részből áll:
1.a) ME-É jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma 8]
1.b) ME-É jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma 8]
1.c) ME-G jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma 8]
1.d) ME-G jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma 8]
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1.e) ME-V jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma 8]
1.f) ME-V jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma 8]
Az árakra adott pontszám számítási definícióját a Közbeszerzési dokumentáció "Az értékelés szempontjai" c.
bekezdése tartalmazza.
2. Az alkalmazandó jogszabályok (nem kizárólagosan):
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódótervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
- Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv.
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
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 100 - 277286
(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: NKE VOB lebonyolító mérnök és műszaki ellenőr
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

112

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 - 010079 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen hirdetmény az eljárás visszavonására irányul.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (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:
2022/06/30 (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:
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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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Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13036/2022)
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: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11043924204
Postai cím: Jung József Tér 1
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó 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: Mezőgazdaság
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2022-őszi 2023 tavaszi műtrágya
Hivatkozási szám: EKR000742412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24410000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2022-őszi 2023 tavaszi műtrágya beszerzése a 2023. évi betakarítású növények részére.
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: Műtrágya beszerzés 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24410000-1

További tárgyak:
24420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Jung József tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
• 860 tonna granulált karbamid 46 % nitrogén tartalmú műtrágya beszerzése
Big-bag zsákos kiszerelésben.
Az üres Big-bag zsákok visszaszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az áru lerakodása az Ajánlatkérő feladata.
• 315 tonna MAS (27% nitrogén tartalmú ) műtrágya beszerzése
Big-bag zsákos kiszerelésben.
Az üres Big-bag zsákok visszaszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az áru lerakodása az Ajánlatkérő feladata.
• 264 tonna UAN (30% nitrogén tartalmú) folyékony műtrágya beszerzése
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Az áru lerakodása az Ajánlatkérő feladata.
• 260 tonna MAP (12% nitrogén ,52 % foszfor tartalmú) műtrágya beszerzése
Big-bag zsákos kiszerelésben.
Az üres Big-bag zsákok visszaszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az áru lerakodása az Ajánlatkérő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Ajánlattevők a felolvasólapon az összesített nettó ajánlati árat (HUF) kell feltüntessék, amelyet a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott ártáblázat beárazásával számolhatnak ki. Ajánlatkérő az árazótáblát szakmai
ajánlatnak tekinti. Az ártáblázaton változtatást végrehajtani tilos. Az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül, amely
tekintetében Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés a)-b) pontjára és
különösen arra, hogy a szerződés nem átalányáras.
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 104 - 291109
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(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: 2022-őszi 2023 tavaszi műtrágya
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 - 010516 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdésére hivatkozással a közbeszerzési eljárást ajánlattételi szakaszban
visszavonta.
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:
2022/06/30 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

120

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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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (12165/2022)
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: 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: Kovács Tímea
Telefon: +36 18960975
E-mail: kovacs.timea@nisz.hu
Fax: +36 18966041
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.
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: közigazgatási inf. és távközlési közszolg.
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IR és KTK üzemeltetés támogatása
Hivatkozási szám: EKR000149792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

122

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Integrált Munkaügyi Rendszer (IR) és a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere (KTK) üzemeltetés
támogatása
Az IR és KTK alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai, és alkalmazásszerver rendszeradminisztrációs feladatok,
illetve
IR és KTK a forráskód ismertetését ás annak módosítását igénylő felhasználói támogatás átalánydíjas feladatok
vonatkozásában megkövetelt rendelkezésre állás Ajánlatadó részéről megegyezik a Tervezett rendszer
nyitvatartási idővel (műszaki leírás 3.1):
• hétköznap (hétfő – csütörtök): 7:30-17:00 között,
• péntek: 7:30-16:00 között,
• szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon: nincs nyitvatartási idő.
A fenti idő, az ünnepnapok miatti munkanap átcsoportosítás esetén, a helyettesített nap időbeosztása szerint
értendő.
Ezek alapján a heti rendelkezésre állás 46,5 óra, amely a tervezett 36 hónapos futamidő esetén 156 hetet jelent,
így összesen ~7254 óra rendelkezésre állást fednek le.
Az eseti támogatás keretein belül 468 mérnöknap mennyiséget vehetünk igénybe.
Az IR felhasználói száma hozzávetőleg 5.000 fő.
A KTK felhasználói a közfoglalkoztatók, járási hivatalok, megyei kormányhivatalok és a Belügyminisztérium. A KTKt egyidőben használó felhasználók száma csúcsidőben nagyságrendileg 3.000 fő.
A nyertes ajánlattevő szoftvertámogatási szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatai:
- IR és KTK alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai, és alkalmazásszerver rendszeradminisztrációs feladatok,
- IR és KTK a forráskód ismeretét ás annak módosítását igénylő felhasználói támogatás,
- IR és KTK eseti támogatás.
A fenti feladatok mindegyikének ellátásához kapcsolódó koordinációs, képzési, átadás-átvételi és egyéb körbe
tartozó további – a feladatok végrehajtása során egységesen érvényesítendő – feladatokat és követelményeket
részletesen a végleges műszaki leírás további fejezetei tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 631476000,00 (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)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IR és KTK üzemeltetés támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1148 Budapest, Róna utca 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az IR és KTK alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai, és alkalmazásszerver rendszeradminisztrációs feladatok,
illetve az IR és KTK a forráskód ismertetését ás annak módosítását igénylő felhasználói támogatás átalánydíjas
feladatok vonatkozásában megkövetelt rendelkezésre állás Ajánlatadó részéről megegyezik a Tervezett rendszer
nyitvatartási idővel (műszaki leírás 3.1):
• hétköznap (hétfő – csütörtök): 7:30-17:00 között,
• péntek: 7:30-16:00 között,
• szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon: nincs nyitvatartási idő.
A fenti idő, az ünnepnapok miatti munkanap átcsoportosítás esetén, a helyettesített nap időbeosztása szerint
értendő.
Ezek alapján a heti rendelkezésre állás 46,5 óra, amely a tervezett 36 hónapos futamidő esetén 156 hetet jelent,
így összesen ~7254 óra rendelkezésre állást fednek le.
Az eseti támogatás keretein belül 468 mérnöknap mennyiséget vehetünk igénybe.
Az IR felhasználói száma hozzávetőleg 5.000 fő.
A KTK felhasználói a közfoglalkoztatók, járási hivatalok, megyei kormányhivatalok és a Belügyminisztérium. A KTKt egyidőben használó felhasználók száma csúcsidőben nagyságrendileg 3.000 fő.
A nyertes ajánlattevő szoftvertámogatási szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatai:
- IR és KTK alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai, és alkalmazásszerver rendszeradminisztrációs feladatok,
- IR és KTK a forráskód ismeretét ás annak módosítását igénylő felhasználói támogatás,
- IR és KTK eseti támogatás.
A fenti feladatok mindegyikének ellátásához kapcsolódó koordinációs, képzési, átadás-átvételi és egyéb körbe
tartozó további – a feladatok végrehajtása során egységesen érvényesítendő – feladatokat és követelményeket
részletesen végleges a műszaki leírás további fejezetei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő jogosult maximum 468 mérnöknap
egyedi támogatás (opció) igénybevételére. A támogatási feladatokhoz szükséges mérnöknap számot
az Ajánlatkérő egyedi megrendeléssel hívja le. Részletes feltételek a végleges szerződéstervezetben
találhatóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint
értékeli.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 091 - 251463
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zalaszám Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10548873220
Postai cím: Mártírok Útja 53.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@zalaszam.hu
Telefon: +36 92502500
Internetcím(ek): (URL) www.zalaszam.hu
Fax: +36 92502501
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 631476000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 631476000,00
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:
Nyertes ajánlattevő adószám: 10548873220
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
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A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Közbeszerzési Hatóság HNT-00077/06/2022 számú döntésében igazolta, hogy Ajánlatkérő szerződések
becsatolásával igazolta, hogy rendelkezik az érintett rendszerekkel. Ajánlatkérő bemutatta, hogy a jogelőd
Foglalkoztatási Hivatal és a Bull Magyarország Kft. között – közbeszerzési eljárás eredményeként – 2006. február
13-án vállalkozási szerződés jött létre az integrált informatikai rendszerek elkészítésére. Az állami foglalkoztatási
szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak
ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján az IR működtetését a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) vette át. A KEKKH 2016. december
31. napjával beolvadás útján jogutódlással való megszűnése után, az általános jogutód a Belügyminisztérium
lett, a felhasználói jogokat az Ajánlatkérő vette át. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő alvállalkozóként
vett részt e szerződés teljesítésében. Ajánlatkérő becsatolta az alvállakozói szerződést, melyben egyértelműen
kikötésre került, hogy az előállított termékek szerzői joga alvállalkozót, az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt
illetik.
Ajánlatkérő az eljárás jogalapjaként a kizárólagos jogok védelmét jelölte meg, melynek fennállását az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatával igazolta, amely alátámasztja, hogy az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő rendelkezik a rendszerek kizárólagos tulajdonjogával és forráskódjával.
Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy az IR-KTK létrejötte óta többszörösen
továbbfejlesztett, összetett rendszer, mely a jogszabályi környezet változását folyamatos fejlesztéssel követi,
immár tizenhat éve. Üzemeltetése, támogatása megköveteli az adatbázisának és belső összefüggéseinek
forráskód szintű ismeretét és módosítását, a szerteágazó szakrendszeri kapcsolatok (pl. FPIR, ETALON, Iktató
rendszer, Adattárház, VKP) mély ismeretét, jogosultság- és illetékességkezelési rendszerének ismeretét, és a
jogszabályi környezetnek való mindenkori megfelelést. A rendszer összetettsége, a kizárólagos jogok, a magas
rendelkezésre állás (99%-os rendelkezésre állási SLA) biztosítása és a megkövetelt szerteágazó műszaki-technikai
ismeretek miatt a meglévő rendszer üzemeltetésére nincs reális alternatíva. A fentebb részletezett feladatok
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ellátása nem valósítható meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogainak megsértése
nélkül.
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a
versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során
megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (13557/2022)
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: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15399526214
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Kalmár Beáta
Telefon: +36 82501300
E-mail: kalmar.beata@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kmmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mammográfiás és CT-s szűrőgépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001488812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34114000-9
EA27-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és
funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozatban
biztosított forrás terhére adásvételi szerződés keretében Mammográfiás és CT-s szűrőgépjárművek beszerzése az
alábbiak szerint:
1. rész: Mammográfiás szűrőbusz (1 darab [a továbbiakban: db] digitális mammográfiás berendezés, 1 db
szűrőbusz);
2. rész: CT-s szűrőgépjármű (1 db mobil kialakítású CT, 1 db szűrőkamion).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mammográfiás szűrőbusz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

33111650-2

EA27-3

További tárgyak:
34114000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephelye
(8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és
funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozatban
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biztosított forrás terhére adásvételi szerződés keretében Mammográfiás és CT-s szűrőgépjárművek beszerzése az
alábbiak szerint:
1. rész: Mammográfiás szűrőbusz (1 db digitális mammográfiás berendezés, 1 db szűrőbusz).
A szűrőbuszt Ajánlatkérő intézményen kívüli, mobil mammográfiás vizsgálatok elvégzésére kívánja felhasználni. A
gépjárművet a nyertes ajánlattevőnek vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való részvételre
alkalmasan felszerelve kell átadnia az Ajánlatkérő részére a forgalomban tartáshoz szorosan kapcsolódó összes
dokumentáció, vizsgálati jegyzőkönyv és minősítés átadását is beleértve. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
regisztrációs adót, a forgalomba helyezés költségeit, az üzembe helyezés költségeit, a vagyonszerzési illetéket
is. A szűrőbuszt mobil mammográfiás vizsgálatok elvégzésére átalakítva kell leszállítani, a műszaki leírásban
meghatározott, belső kialakításra vonatkozó előírások, látványterv szerint; az ajánlati árnak a belső kialakítás
költségeit is tartalmaznia kell. A nyertes ajánlattevőnek a gépjárművel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű
műszaki dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást, valamint az utólagosan kiépített rendszerek kapcsolási
rajzait is át kell adnia az Ajánlatkérő részére; ennek ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A digitális
mammográfiás berendezés szállítása és szűrőbuszba való beszerelése is a nyertes ajánlattevő feladata, az ajánlati
árnak tartalmaznia kell a mammográf ellenértékét (beleértve a jótállási kötelmet is) és beszerelésének, üzembe
helyezésének költségét.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet
ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott
termékjellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely
ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen
jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által
megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése,
a kezelő személyzet betanítása (1 nap 4 órában 5 fő részére), valamint a használathoz szükséges dokumentációk
(magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mammográf: Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36
hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 8
2 Mammográf: Gantry motorikus elforgathatósága (+/- fok, legkedvezőbb +/- 180 fok, legkedvezőtlenebb
+/- 150 fok) 5
3 Mammográf: Detektor felbontás (µm, legkedvezőbb 50µm, legkedvezőtlenebb 100µm) 5
4 Mammográf: Szoftver alapú szórt sugárzás elimináló alkalmazás (rács nélküli képalkotás képminőség
romlás nélkül), mely révén páciens dózis csökkentés valósul meg (igen/nem) 5
5 Mammográf: Automatikus emlő denzitás elemző szoftver, ami közvetlenül az expozíció után a
felvételező munkaállomás monitorán kijelzi az emlő Bi-Rad szerinti osztályát (A - D) (igen/nem) 5
6 Szűrőbusz: Üzemanyag-fogyasztás mennyisége (liter/km-ben megadva, 100 km-en számolva) 2
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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely tartalmazza az ajánlati ár megbontásán kívül az
alábbiakat:
- A gépjármű 250.000 km megtételéhez vagy négy éves üzemeltetéséhez szükséges alkatrész igény és azok
tájékoztató
árai, a gyártómű által javasolt futásteljesítményhez tartozó karbantartási és ellenőrzési műveletek időráfordítása,
költségei táblázatos formában.
- Cégszerűen aláírt (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított) nyilatkozat az alábbi feltételek
vállalásáról:
-- ajánlattevő a gépjárművet vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való részvételre alkalmasan
felszerelve adja át az Ajánlatkérő részére a forgalomban tartáshoz szorosan kapcsolódó összes dokumentáció,
vizsgálati jegyzőkönyv és minősítés átadását is beleértve;
-- ajánlattevő a gépjárművel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt és kezelési,
karbantartási utasítást, valamint az utólagosan kiépített rendszerek kapcsolási rajzait is átadja az Ajánlatkérő
részére;
-- a leszállított gépjármű megfelel a magyar és az EU (ENSZ-EGB) nemzetközi szabványoknak, előírásoknak és
biztonságtechnikai követelményeknek;
-- ajánlattevő a következő adatokat Ajánlatkérő részére megadja annak érdekében, hogy a forgalomba
helyezéshez szükséges dokumentumokat, fedezetigazolást Ajánlatkérő ajánlattevő számára meg tudja küldeni:
gépjármű gyártmánya, típusa, alvázszáma, motorkódja, motorszáma, hengerűrtartalma, teljesítménye, saját-, és
együttes tömeg értéke, valamint a járműkísérő lapok másolatai;
-- a műszaki átadás-átvétel során Ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, az ajánlattevő ajánlatában
megajánlott gépjármű és tartozékok meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét,
valamint azok megfelelő működőképességét;
-- a gépjármű átadásakor benyújtja a gépjárműre vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által kiállított
Általános Forgalomba Helyezési Engedélyt (egyszerű másolatban) vagy az EK jóváhagyást [2007/46/EK irányelv
és annak mindenkori módosítása szerint] (egyszerű másolatban) vagy az előzőek valamelyike alapján készített
összeépítési engedélyt (egyszerű másolatban) vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben ajánlattevő megadja
az előzőek valamelyikének referencia számát. E dokumentumnak tartalmaznia kell az első forgalomba helyezés
évét, az üzemanyag típusát, a hengerűrtartalmat, a teljesítményt, a szállítható személyek számát, valamint az
össztömeget.
II.2.1)
Elnevezés: CT-s szűrőgépjármű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33111650-2

EA27-3

További tárgyak:
34114000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephelye
(8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és
funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozatban
biztosított forrás terhére adásvételi szerződés keretében Mammográfiás és CT-s szűrőgépjárművek beszerzése az
alábbiak szerint:
2. rész: CT-s szűrőgépjármű (1 db mobil kialakítású CT, 1 db szűrőkamion).
A szűrőgépjárművet Ajánlatkérő intézményen kívüli, CT-vizsgálatok elvégzésére kívánja felhasználni. A
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gépjárművet a nyertes ajánlattevőnek vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való részvételre
alkalmasan felszerelve kell átadnia az Ajánlatkérő részére a forgalomban tartáshoz szorosan kapcsolódó összes
dokumentáció, vizsgálati jegyzőkönyv és minősítés átadását is beleértve. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
regisztrációs adót, a forgalomba helyezés költségeit, az üzembe helyezés költségeit, a vagyonszerzési illetéket is. A
szűrőgépjárművet mobil CT-vizsgálatok elvégzésére átalakítva kell leszállítani, a műszaki leírásban meghatározott,
belső kialakításra vonatkozó előírások, látványterv szerint; az ajánlati árnak a belső kialakítás költségeit is
tartalmaznia kell. A nyertes ajánlattevőnek a gépjárművel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki
dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást, valamint az utólagosan kiépített rendszerek kapcsolási rajzait
is át kell adnia az Ajánlatkérő részére; ennek ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A mobil kialakítású
CT szállítása és szűrőkamionba való beszerelése is a nyertes ajánlattevő feladata, az ajánlati árnak tartalmaznia
kell a mobil kialakítású CT ellenértékét (beleértve a jótállási kötelmet is) és beszerelésének, üzembe helyezésének
költségét.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet
ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott
termékjellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely
ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen
jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által
megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése,
a kezelő személyzet betanítása (2 nap, naponta 8 órában, 10 fő részére), valamint a használathoz szükséges
dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 CT: Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap,
legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 CT: Legrövidebb teljes (360 fokos) forgási idő (sec, legkedvezőbb 0,5 sec, legkedvezőtlenebb 0,8 sec) 10
3 CT: Gantry-nyílás átmérője (felszerelt burkolattal) (cm, legkedvezőbb 80 cm, legkedvezőtlenebb 70
cm) 10
4 CT: Legvékonyabb detektor sorok z-irányú mérete az izocentrumban mérve (kollimáció nélkül) (mm,
legkedvezőbb 0,6 mm, legkedvezőtlenebb 0,7 mm) 10
5 CT: Vizsgálat során alkalmazható legkisebb kV érték (kV, legkedvezőbb 80 kV, legkedvezőtlenebb 100
kV) 10
6 CT: A legkisebb fókuszpont méretei IEC 60 336/2005 szerint megadott méretekből (a két méret [hossz és
szélesség] szorzataként mm2-ben, legkedvezőbb 0,35 mm2, legkedvezőtlenebb 0,6 mm2) 10
7 CT: A legnagyobb fókuszpont területe IEC 60 336/2005 szerint megadott méretekből (a két méret [hossz
és szélesség] szorzataként mm2-ben, legkedvezőbb 0,55 mm2, legkedvezőtlenebb 1,2 mm2) 10
8 CT: Rekonstrukció maximális sebessége (512x512 mátrix esetén) teljes körű cone beam korrekcióval és
FBP mellett (kép/sec, legkedvezőbb 60 kép/sec, legkedvezőtlenebb 12 kép/sec) 10
9 CT: Folyamatos egyszeres spirál max. ideje (sec, legkedvezőbb 100 sec, legkedvezőtlenebb 60 sec) 10
10 CT: Pediátriai protokollok legfeljebb 80 kV, alacsony dózissal 20
11 Szűrőgépjármű: Üzemanyag-fogyasztás mennyisége (liter/km-ben megadva, 100 km-en számolva) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 180
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

134

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 ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely tartalmazza az ajánlati ár megbontásán kívül az
alábbiakat:
- A gépjármű 250.000 km megtételéhez vagy négy éves üzemeltetéséhez szükséges alkatrész igény és azok
tájékoztató
árai, a gyártómű által javasolt futásteljesítményhez tartozó karbantartási és ellenőrzési műveletek időráfordítása,
költségei táblázatos formában.
- Cégszerűen aláírt (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított) nyilatkozat az alábbi feltételek
vállalásáról:
-- ajánlattevő a gépjárművet vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való részvételre alkalmasan
felszerelve adja át az Ajánlatkérő részére a forgalomban tartáshoz szorosan kapcsolódó összes dokumentáció,
vizsgálati jegyzőkönyv és minősítés átadását is beleértve;
-- ajánlattevő a gépjárművel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt és kezelési,
karbantartási utasítást, valamint az utólagosan kiépített rendszerek kapcsolási rajzait is átadja az Ajánlatkérő
részére;
-- a leszállított gépjármű megfelel a magyar és az EU (ENSZ-EGB) nemzetközi szabványoknak, előírásoknak és
biztonságtechnikai követelményeknek;
-- ajánlattevő a következő adatokat Ajánlatkérő részére megadja annak érdekében, hogy a forgalomba
helyezéshez szükséges dokumentumokat, fedezetigazolást Ajánlatkérő ajánlattevő számára meg tudja küldeni:
gépjármű gyártmánya, típusa, alvázszáma, motorkódja, motorszáma, hengerűrtartalma, teljesítménye, saját-, és
együttes tömeg értéke, valamint a járműkísérő lapok másolatai;
-- a műszaki átadás-átvétel során Ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, az ajánlattevő ajánlatában
megajánlott gépjármű és tartozékok meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét,
valamint azok megfelelő működőképességét;
-- a gépjármű átadásakor benyújtja a gépjárműre vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által kiállított
Általános Forgalomba Helyezési Engedélyt (egyszerű másolatban) vagy az EK jóváhagyást [2007/46/EK irányelv
és annak mindenkori módosítása szerint] (egyszerű másolatban) vagy az előzőek valamelyike alapján készített
összeépítési engedélyt (egyszerű másolatban) vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben ajánlattevő megadja
az előzőek valamelyikének referencia számát. E dokumentumnak tartalmaznia kell az első forgalomba helyezés
évét, az üzemanyag típusát, a hengerűrtartalmat, a teljesítményt, a szállítható személyek számát, valamint az
össztömeget.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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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 050 - 127558
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Mammográfiás szűrőbusz
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 - 004770 (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)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: CT-s szűrőgépjármű
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 - 004770 (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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Mammográfiás szűrőbusz számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától [Kbt. 75. §
(2) bekezdés d) pont].;
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2022. június 17. napján kelt D.166/11/2022. iktatószámú határozatával
megsemmisítette a 2022. április 12. napján feladott korrigendumot, valamint az Ajánlatkérő ezt követően
meghozott valamennyi döntését az 1. rész vonatkozásában, ekként jogszerű döntés meghozatalával az
eljárás jogszerűsége nem állítható helyre.
2 - CT-s szűrőgépjármű számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától [Kbt. 75. §
(2) bekezdés d) pont].;
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2022. június 17. napján kelt D.166/11/2022. iktatószámú határozatával
megsemmisítette a 2022. április 12. napján feladott korrigendumot, valamint az Ajánlatkérő ezt követően
meghozott valamennyi döntését a 2. rész vonatkozásában, ekként jogszerű döntés meghozatalával az
eljárás jogszerűsége nem állítható helyre.
Ajánlattevők:
"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Pomázi út
15.,12194432-2-41) 1. és 2. rész;
Tornádó International Jármű- és Gépgyártó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi utca 100.,
11080910-2-06) 1. és 2. rész.
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.
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VI.3) pont folyt.
22. Ajánlattevő köteles ajánlatában benyújtani a megajánlott termékre magyar nyelvű gyártói
termékleírást, amely tartalmazza legalább a termék gyártói megnevezését, a termék ajánlattevői
cikkszámát vagy referencia számát vagy termékkódját, a gyártó megnevezését, a termék műszaki
paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőknek való
megfelelősége, valamint a termékre vonatkozó minőségi értékelési szempontok szerinti termékjellemzők
megléte megállapítható. Ajánlatkérő gyártói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy
nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki
paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. A gyártói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására
igazolni kell.23. Ajánlatkérő ajánlatához köteles ártáblázatot csatolni, amelyből a megajánlott termékek
egységára egyértelműen megállapítható.
24. Ajánlattevőnek az ajánlatában részleteznie kell az ajánlati árat: fel kell tüntetni azon tételeket, melyet
Ajánlatkérőnek, mint leendő tulajdonos részére állít ki a különböző hatóság a forgalomba helyezési eljárás
során.
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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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E.ON Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (13616/2022)
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: E.ON Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13736686208
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egervári Zsolt
Telefon: +36 306085703
E-mail: zsolt.egervari@eon-hungaria.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.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/EKR000746982022/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/EKR000746982022/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
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: Középfeszültségű ívoltó tekercsek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000746982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31170000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretmegállapodás keretein belül újonnan gyártott középfeszültségű ívoltó tekercsek beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4217700 Pénznem: EUR
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
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: Fokozatmentesen állítható KÖF ívoltó tekercsek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31170000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU221,HU231 A teljesítés fő helyszíne: Az Ajánlatkérő EON-Hungária Zrt.-hez tartozó
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Központi Raktárai:
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
1037 Budapest, Kunigunda útja 47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya legfeljebb összesen 81 db folyamatos üzemű (24h),
középfeszültségű ívoltó tekercs beszerzése:
TCS1 Un= 22/&#61654;3 kV 8-80 A tartományban fokozatmentesen állítható, motoros hajtású, teljesítmény
segédtekerccsel rendelkező ívoltó: 2 db
TCS2 Un= 22/&#61654;3 kV 13-134 A tartományban fokozatmentesen állítható, motoros hajtású, teljesítmény
segédtekerccsel rendelkező ívoltó: 4 db
TCS3 Un= 22/&#61654;3 kV 20-200 A tartományban fokozatmentesen állítható, motoros hajtású, teljesítmény
segédtekerccsel rendelkező ívoltó: 40 db
TCS4 Un= 22/&#61654;3 kV 30-300 A tartományban fokozatmentesen állítható, motoros hajtású, teljesítmény
segédtekerccsel rendelkező ívoltó: 20 db
TCS5 Un= 22/&#61654;3 kV 40-400 A tartományban fokozatmentesen állítható, motoros hajtású, teljesítmény
segédtekerccsel rendelkező ívoltó: 12 db
TCS6 Un= 37/&#61654;3 kV 10-100 A tartományban fokozatmentesen állítható, motoros hajtású, teljesítmény
segédtekerccsel rendelkező ívoltó: 3 db
– amelynek keretében Ajánlattevő feladata az ívoltó tekercs tervezése/terveztetése, tervezési adatszolgáltatás
biztosítása, azok legyártása/legyártatása, szállítása és annak üzemkész állapotban történő átadása - a
keretmegállapodás hatálya alatt, azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiség becsült mennyiség, a pontos
darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a Kbt. 105.
§ (2) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
Az ívoltó tekercsekre vonatkozó részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben
és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
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Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és
birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal
vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről.”
Ajánlattevőnek át kell adnia az áru Gyártójára vonatkozó, ISO 9001 és ISO 14001 szerinti, megfelelő intézet
által tanúsított minőségbiztosítási rendszer igazolását legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott teljesítésekre
vonatkozóan.
Ajánlatkérő becsülten 20 db ívoltó tekercs beszerzését tervezi évente.
A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( 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: 3405700 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: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés +1 évvel
meghosszabbítható az Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján, amennyiben a II.2.4. pontban írt összes
mennyiség nem kerül a 48 hónap alatt teljes körűen lehívásra.
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Forrás megnevezése: Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz A
támogatás megnevezése és kódszáma: Elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései - RRF - 6.1.1 –
2021
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: Fokozatokban állítható KÖF ívoltó tekercsek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31170000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU221,HU231 A teljesítés fő helyszíne: Az Ajánlatkérő EON-Hungária Zrt.-hez tartozó
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Központi Raktárai:
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
1037 Budapest, Kunigunda útja 47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya legfeljebb összesen 29 db folyamatos üzemű (24h),
középfeszültségű ívoltó tekercs beszerzése:
TCS7-TCS8 Un= 22/&#61654;3 kV 10-40 tartományban fokozatokban állítható, kézi hajtású/fix, teljesítmény
segédtekerccsel rendelkező ívoltó: 29 db
– amelynek keretében Ajánlattevő feladata az ívoltó tekercs tervezése/terveztetése, tervezési adatszolgáltatás
biztosítása, azok legyártása/legyártatása, szállítása és annak üzemkész állapotban történő átadása - a
keretmegállapodás hatálya alatt, azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiség becsült mennyiség, a pontos
darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a Kbt. 105.
§ (2) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
Az ívoltó tekercsekre vonatkozó részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben
és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és
birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal
vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről.”
Ajánlattevőnek át kell adnia az áru Gyártójára vonatkozó, ISO 9001 és ISO 14001 szerinti, megfelelő intézet
által tanúsított minőségbiztosítási rendszer igazolását legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott teljesítésekre
vonatkozóan.
Ajánlatkérő becsülten 7 db ívoltó tekercs beszerzését tervezi évente.
A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
( 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: 812000 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: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése: A szerződés +1 évvel meghosszabbítható az Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján,
amennyiben a II.2.4. pontban írt összes mennyiség nem kerül a 48 hónap alatt teljes körűen lehívásra.
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Forrás megnevezése: Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz A
támogatás megnevezése és kódszáma: Elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései - RRF - 6.1.1 –
2021
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és
4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges
előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok
további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.
8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására
egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3)
bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint
a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell
igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az
alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap - Kezdő időpont: a jelen
ajánlati felhívás feladási időpontja év/hó/nap. Befejező időpont: A kezdő időponttól visszafelé számított
72. hónap év/hó/napja. – során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy
igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az Európai Unió és/vagy az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló szállításáról szóló igazolásban, illetve nyilatkozatban
megjelölve:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített szállításokat vegye figyelembe.
A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető
legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett
együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel. A referencia előírás több
szerződésből is teljesíthető
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban:
- legalább az első rész esetében 15 db, a második rész esetében 5 db közép és/vagy nagyfeszültségű
ívoltótekercs, melynek a feszültségszintje az 1 kV-ot meghaladja az Európai Unió és/vagy az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló szállítására vonatkozó referenciával, amelyek szerint
a szállítások szerződésszerűen megtörténtek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladási időpontjától
visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül teljesített szállításokat vesz figyelembe. Ajánlattevő
amennyiben mindkét részre nyújt be ajánlatot elegendő a nagyobb, azaz az első rész referencia
kitételének megfelelnie.
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:
A nyertes Ajánlattevő (Eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett a
szerződés-tervezetben meghatározottak szerint az Árubeszerzésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek
(ÁSZF) a rendelkezéseit alkalmazza. Késedelmi kötbér: nettó ár 1%-a/nap, max 20%, meghiúsulási kötbér: nettó ár
30%, hibás teljesítési kötbér: nettó ár 20%-a. A kötbérek összesített maximális értéke: a szerződésszegéssel érintett
Áruk nettó szerződéses árának 30%-a.
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A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Jótállás: az üzembe helyezéstől számított huszonnégy (24) hónap, de legfeljebb a Keretmegállapodás feltétele
szerinti leszállítástól számított harminc (30) hónap. Az Áru korrózió védelmére és olajfolyás-mentességére az Áru
átvételétől számított 60 hónap.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés - a szerződés-tervezetben meghatározott módon és tartalommal- a
teljesítésigazolásokkal ellátott számla ellenében banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és (6) alapján, a 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)-ban meghatározott feltételek mellett a számla kézhezvételétől számított 30
napon belül. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: EUR
AT Egyedi megrendelésenként jogosult számla benyújtására.
A kifizetésre vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 75/2016. (IV. 5.) Kr., 272/2014. (XI. 5.) Kr.,, 2007.évi CXXVII. tv.,
2013.évi V. tv.. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6:48. § -a az irányadó.
Forrás: Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz. A támogatás megnevezése és kódszáma: Elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései - RRF - 6.1.1 - 2021, támogatási intenzitás: 50%
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását a nyertes Ajánlattevőktől.
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:
Ajánlati dokumentációban csatolt keretmegállapodások és az árubeszerzésre vonatkozó E.ON Hungária Csoport
Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) alapján, valamint a a PTK 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) 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
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
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 10
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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről: További információk az elektronikus árlejtésről: Az
elektronikus árlejtés részletes szabályait az Ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő élhet a
424/2017 Kr. 26. § (2) bekezdésében előírtakkal.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000746982022
Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő
számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c)
bekezdésekben foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025.02.01
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 hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
2. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerint kizárja az eljárásból az(oka)t
az ajánlattevőt (ket), aki(k) árubeszerzés esetében ajánlatában olyan származású árut ajánl(anak), amely
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
3. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a
minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz
képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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5. A több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 18. §-a és a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.
6. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
- Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat - EEKD)
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról
- NYILATKOZAT fordításról
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
- Aláírási címpéldány, aláírás minta
- Közös ajánlattételről szóló megállapodás
- Meghatalmazás
- Nyilatkozat az egyenértékűségről
- Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése alapján
- Részletes ártáblázat
- Ajánlati adatlapok
- Informatív körvonalrajz három nézetben az ívoltó tekercsről
- Műszaki leírás az ívoltó tekercsről
- Nyilatkozat forgalomba hozatali engedélyekről
- Nyilatkozat a szerződéskötés időpontjára benyújtandó nyilatkozatokról, dokumentumokról
- Nyilatkozat gyártókapacitásról
- Nyilatkozat a szigetelőolaj környezetvédelmi termékdíjról
- Nyilatkozat az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre fordításának az eredetivel való
egyezőségéről (szöveghűségéről)
- NYILATKOZAT az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
7. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A keretmegállapodásos
eljárás második részében az Ajánlatkérő azon Ajánlattevőtől rendeli meg az adott terméket a Kbt. 105. §
(2) bekezdés a) pontja alapján, amelyik az érintett termékre a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta.
10. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.
11. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő az EKR
rendszeridő szerint értendő.
12. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint
a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései.
13. AK lehetővé teszi a részajánlattételt.
14. FAKSZ: Dr. Tasnádi Gábor, lajstromszáma: 00149
15. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl.
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).
16. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására
igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
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17. Az ajánlattétel során a megajánlott termék típus megjelölését, származási helyét és gyártóját
feltüntetni szükséges.
18. Eladó köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára – beleértve az általános garancia idejét is –
olyan felelősségbiztosítást fenntartani, ami biztosítási eseményenként 100.000 EUR, évente összességében
500.000 EUR fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén. A felelősségbiztosítás további feltételeit a
keretmegállapodás tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13493/2022)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: T-68/22 Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000391472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34941000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1004 db/36 hónap
A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési útmutató (a továbbiakban: Útmutató)
1. számú melléklete („Ajánlati árak táblázata”, a továbbiakban: Ártáblázat) és a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
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: T-68/22 Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34941000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. villamos fogadóraktárak, az adott Megrendelésben
foglaltak szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1004 db/36 hónap
A részletezést az Ártáblázat és a Műszaki leírás tartalmazza.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati
mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános
forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett
mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania
ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlatkérő a
keretszerződésben rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékűmegrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő nem köthet ki minimális szállítási mennyiséget és/vagy kiszerelési egységet!
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az általa vállalt a szállítási határidőről, amely nem lehet több mint 60 naptári nap;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
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• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
• nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
• amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 1. Vállalt többletjótállás (a kötelező 24 hónapon felüli többletjótállás, 0-24
hónap) 20
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:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. szempont esetén egyenes arányosítás
2. szempont esetén fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az Útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár alacsonyabb.
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
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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 093 - 257630
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: T-68/22 Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 008938 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 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? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].
Eljárásban beérkezett egyetlen ajánlattevő adatai:
Név: BauM Építőipari és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 89.
Adószáma: 12240131-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
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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
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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DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13324/2022)
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: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10863877244
Postai cím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódy Gábor
Telefon: +36 305674678
E-mail: body.gabor@nvmzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dmrvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): 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.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DMRV víziközmű rekonstrukciós fejlesztés - Ivóvíz
Hivatkozási szám: EKR001649882021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45200000-9
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein
megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések – Ivóvíz” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes
körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint, az alábbi részajánlattételi lehetőséggel:
1. rész: Dömös ivóvízhálózat rekonstrukciója
2. rész: Duna bal part ivóvízhálózat rekonstrukciója
3. rész: Duna jobb part ivóvízhálózat rekonstrukciója
4. rész: Ipolydamásd ivóvízhálózat rekonstrukciója
5. rész: Bernecebaráti ivóvízhálózat rekonstrukciója
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 8107100489 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Dömös ivóvízhálózat rekonstrukciója
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8

Kiegészítő szójegyzék

45232151-5
45247130-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Pilismarót, Dömös
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DMRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések keretében
Pilismarót és Dömös ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, kapcsolódó
rekonstrukciós feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Fenti fejlesztési feladatokhoz elkészítendő tervekben szereplő vezetékek hossza: 420 fm
A fenti fejlesztési feladatok alapján ivóvízvezeték kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása: 420 fm
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Beruházással érintett települések: Pilismarót, Dömös
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán vízjogi létesítési
engedély köteles vízimunkák esetén kiviteli részletezettségű engedélyezési, nem vízjogi létesítési engedély
köteles vízimunkák esetén kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Tervezett főbb létesítmények, elvégzendő feladatok:
Pilismarót Iskola utca vízvezeték rekonstrukciója
Pilismarót, Iskola utcában NA 100 azbesztcement vezeték üzemel, amely a bekötésekkel együtt elöregedett,
valamint a vezeték és azon egy tolózárakna magánterületen van.
Szükséges a vezeték közterületre való kiváltása, melynek során létesül:
• kb. 320 m NA 100 azbesztcement vezeték kiváltása NÁ 100 PN 16 bar KPE vezetékre az Iskola utcában,
• kb. 100 m NA 100 azbesztcement vezeték kiváltása NÁ 100 PN 16 bar KPE vezetékre a 1012/3 hrsz. utcában,
• 35 db bekötővezeték cseréje, - 1 db NA 100 FF tűzcsap cseréje. - 1 db vb. tolózár akna, 2 db NA 100 tolózár
beépítésével az Iskola utca-1012/3 hrsz. utca csomópontban.
Dömös Álmos herceg utcai nyomásfokozó átemelő villamos rekonstrukciója
A nyomásfokozó jelenleg beépített berendezései villamos energia ellátásának folyamatos, zökkenőmentes
biztosítása valósul meg a fejlesztéssel.
A kivitelezés keretében az alábbi feladatok kell elvégezni:
• Új zárható, kültéri lemez szekrény elhelyezése a nyomásfokozó akna tetejére, a szekrény árnyékoló lemezzel
ellátott, temperálható kivitelben készüljön. Egyik oldalon az irányítástechnika, másik oldalon az erősáramú
eszközök kerüljenek beépítésre. Az erősáramú működtetések a szekrény hátoldalára szerelt fix szerelőlapra, a
kezelő szervek kihajtható szerelőlapra kerüljenek beépítésre.
• Szivattyú üzemeltetése frekvenciaváltóval történik, mert az ellátott területen nyomástartás szükséges.
• Mindkét szivattyúra külön frekvenciaváltó kerüljön beépítésre.
• Az aknában a szivattyú bekötéséhez kötődoboz elhelyezése szükséges, melybe egyben leválasztó kapcsoló is
kerüljön beépítésre.
• Az irányítástechnikai berendezés bővítése a frekvenciaváltó miatt szükséges, az irányítástechnikai berendezés és
program nyomásfokozásra alkalmas átemelő követelményei szerint készüljön (jelzések, mérések, működtetések).
Dömös, Dunaparti gépház épület rekonstrukciója
A nyílászárók cseréje Dömös település külterületén, a 011/1 hrsz. ingatlanon valósul meg.
Az alábbi nyílászárók cseréjét kell elvégezni a projekt keretében:
1 db 80x200 méretű trafóház ajtó, 1 db 72x200 méretű padlásfeljáró ajtó, 1db 88x258 méretű raktár ajtó, 1 db
84x205 méretű az épület hátsó részén lévő ajtó, 1 db 142x123 méretű ablak, 1 db 123x144 méretű ablak, 1 db
105x181 méretű ablak, 1 db 104x170 méretű ablak, 1 db 56x56 méretű ablak, 1 db 175x160 méretű ablak.
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi
létesítési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció és / vagy kiviteli szintű tervek elkészítése a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletnek és a
191/2009.(IX.15.) Kr.-nek megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített
dokumentációkban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv
rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, 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 egyenértékűség igazolása AT feladata.
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
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( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M.2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 10
2 3. A III.1.3). M.2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(min. 0, max. 36 hó) 10
3 4. A III.1.3) M.2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(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: A beruházás a KEHOP-2.1.11. konstrukció keretében valósul meg,
továbbá adott esetben egyéb uniós és/vagy hazai forrás bevonásával.
II.2.14) További információ:
AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadása olyan körülménynek
minősül, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét,
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, és/vagy teljesítési határidőnek megfelelő fizikai
befejezési határidőt biztosító támogatási szerződés nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor
a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
II.2.1)
Elnevezés: Duna bal part ivóvízhálózat rekonstrukciója
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8
45232151-5
45247130-0
71320000-7
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gödöllő, Vác, Göd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DMRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések keretében
Gödöllő, Vác és Göd ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, kapcsolódó
rekonstrukciós feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Fenti fejlesztési feladatokhoz elkészítendő tervekben szereplő vezetékek hossza: 5523 fm
A fenti fejlesztési feladatok alapján ivóvízvezeték kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása : 5523 fm
Beruházással érintett települések:
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A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán vízjogi létesítési
engedély köteles vízimunkák esetén kiviteli részletezettségű engedélyezési, nem vízjogi létesítési engedély
köteles vízimunkák esetén kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Tervezett főbb létesítmények, elvégzendő feladatok:
Gödöllő, D1‐D4 kutak közötti vízvezeték rekonstrukciója
Főbb mennyiségek: D315 PE100 SDR17 ivóvízvezeték fektetése 2x1,0 m, D160 PE100 SDR17 ivóvízvezeték
fektetése 209,7 m, D90 PE100 SDR17 ivóvízvezeték fektetése 655,2 m, D32 PE100 SDR11 ivóvízvezeték fektetése
4,1 m.
Göd, NÁ300 vasút alatti átvezetések cseréi
főbb anyagok összesen: Alagút utca: 52,4 fm D315 PE100 PN16 SDR11 csővezeték; 29,7 fm D478*21 SN80000 ÜPE
védőcső. Sport utca: 78,3 fm D315 PE100 PN16 SDR11 csővezeték; 2,3 fm D160 PE100 PN16 SDR11 csővezeték;
28,6 fm D478*21 SN80000 ÜPE védőcső.
Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky utca ivóvízvezeték kiváltása
A kiváltás főbb mennyiségei: D280 PE100 SDR17 ivóvízvezeték fektetése 438 m, D90 PE100 SDR17 ivóvízvezeték
fektetése 3,3 m, D50 PE100 SDR11 ivóvízvezeték fektetése 19,8 m, D40 PE100 SDR11 ivóvízvezeték fektetése 33,7
m, D32 PE100 SDR11 ivóvízvezeték fektetése 234,6 m, D90 PE100 SDR11 védőcső átfúrása 13,7 m, D63 PE100
SDR11 védőcső átfúrása 77,7 m, Ø406,4x8,8 mm acél védőcső sajtolása 14,1 m. Épül továbbá 2 db NA 100 ff.
tűzcsap.
Gödöllő Állomás utca vízvezeték rekonstrukciója
műszaki tartalom valósul meg: kb. 1030 m NA 300 azbesztcement vezeték kiváltása NÁ 300 PN 16 bar KPE
vezetékre, Szabadság út alatti átvezetést 30 fm védőcsőben szükséges elhelyezni, két oldalt tolózár beépítésével,
2 db NA 150-es leágazás készítése, 3db NA 80FF tűzcsap beépítése
Gödöllő Ady Endre sétány vízvezeték rekonstrukciója
műszaki tartalom valósul meg: kb. 1050 m NA 250 KM-PVC és ac cső cseréje D280 PN16 bar KPE vezetékre nyílt
árkos fektetéssel (Ady Endre sétány alatt – út alatti átvezetés – 100 m hosszban fúrással), Ady Endre sétány és a
Rákos-patak alatti átvezetésnél 20 fm védőcső cseréje szükséges, csőtörésjelző beépítésével, körzetmérő átkötése,
1 db bekötővezeték cseréje (Királyi kastély), 6 db NA 80 KTB tűzcsap cseréje, NA 80-as szakaszoló tolózárral együtt,
3 db NA 250-es szakaszoló tolózár cseréje.
Vác Aranka utca vízvezeték rekonstrukciója
műszaki tartalom valósul meg: kb. 240 m NA 80 öntöttvas vezeték kiváltása NÁ 100 PN 16 bar KPE vezetékre, 29 db
bekötővezeték cseréje, 1 db NA 100 FF tűzcsap cseréje, 1-1 db NA 100 tolózár beépítése az Aranka-Árpád u. és az
Aranka-Vöröskereszt u. csomópontokban.
Vác Görgey utca vízvezeték rekonstrukciója
műszaki tartalom valósul meg: kb. 205 m NA 100 öntöttvas vezeték kiváltása NÁ 100 PN 16 bar KPE vezetékre, kb.
260 m NA 200 öntöttvas vezeték kiváltása NÁ 200 PN 16 bar KPE vezetékre, kb. 36 db bekötővezeték cseréje, 4 db
NA 100 FF tűzcsap cseréje, 4 db NA 100 tolózár beépítése.
Vác Kossuth utca vízvezeték rekonstrukciója
műszaki tartalom valósul meg: kb. 100 m NA 100 öntöttvas vezeték kiváltása NÁ 100 PN 16 bar KPE vezetékre, kb.
210 m NA 200 öntöttvas vezeték kiváltása NÁ 200 PN 16 bar KPE vezetékre, kb. 55 db bekötővezeték cseréje, 2 db
NA 100 FF tűzcsap cseréje.
Vác, Galamb utcai ivóvízvezeték átépítése
műszaki tartalma a következő: D90 mm D110 mm PE100 SDR17 PN10 vízvezeték fektetése 58,3 m, D32 mm PE100
SDR11 vízvezeték fektetése 8,4 m, D40 mm PE100 SDR17 ideiglenes vízvezeték terepen vezetve 45,0 m, D32 mm
PE100 SDR17 ideiglenes vízvezeték terepen vezetve 18,0 m, D200 mm PVC-U SN8 védőcső fektetése 53,0 m, DN80
mm föld feletti tűzcsap építése 1 db, DN80 mm öntöttvas vízvezeték bontása nyílt árokban 51,1 m, DN80 mm
öntöttvas vízvezeték megszüntetése injektálással 20,8 m.
Vác Erzsébet utca vízvezeték rekonstrukciója
műszaki tartalom valósul meg: kb. 700 m NA 80 öntöttvas vezeték kiváltása NÁ 100 PN 16 bar KPE vezetékre az
Erzsébet utcában és a Szent István téren, kb. 91 db bekötővezeték cseréje (Erzsébet utca 82 db, Szent István tér 9
db) 5 db NA 100 FF tűzcsap cseréje, 3 db NA 100 szakaszoló tolózár beépítése.
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Vác Árpád utca vízvezeték rekonstrukciója
műszaki tartalom valósul meg: kb. 510 m NA 250 öntöttvas vezeték kiváltása NÁ 250 PN 16 bar KPE vezetékre, kb.
90 m NA 80 öntöttvas vezeték kiváltása NA 80 PN 16 bar KPE vezetékre, 45 db bekötővezeték cseréje az NA 250
vezetéken, 4 db NA 100 FF tűzcsap cseréje az NA 250 vezetéken. Az építés idejére ideiglenes vezeték kiépítése
szükséges.
Gödöllő É2 számú ivóvíztermelő csőkút melléfúrásos kapacitásbővítése
A kútra 230x155x205 belméretű előregyártott vasbeton kútfejaknát kell építeni és a gépészeti szerelést is el kell
végezni.
Gödöllő É4 számú ivóvíztermelő csőkút melléfúrásos kapacitásbővítése
Az újonnan létesített kútra 230x155x205 belméretű előregyártott vasbeton kútfejaknát kell építeni és a gépészeti
szerelést is el kell végezni.
Gödöllő D14 számú ivóvíztermelő csőkút melléfúrásos kapacitásbővítése
Az újonnan létesített kútra 230x155x205 belméretű előregyártott vasbeton kútfejaknát kell építeni és a gépészeti
szerelést is el kell végezni.
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi
létesítési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció és / vagy kiviteli szintű tervek elkészítése a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletnek és a
191/2009.(IX.15.) Kr.-nek megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített
dokumentációkban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, 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 egyenértékűség igazolása AT feladata.
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
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M.2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 10
2 3. A III.1.3). M.2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(min. 0, max. 36 hó) 10
3 4. A III.1.3) M.2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(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: A beruházás a KEHOP-2.1.11. konstrukció keretében valósul meg,
továbbá adott esetben egyéb uniós és/vagy hazai forrás bevonásával.
II.2.14) További információ:
AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadása olyan körülménynek
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minősül, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét,
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, és/vagy teljesítési határidőnek megfelelő fizikai
befejezési határidőt biztosító támogatási szerződés nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor
a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
II.2.1)
Elnevezés: Duna jobb part ivóvízhálózat rekonstrukciója
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8
45232151-5
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre, Solymár, Pilisborosjenő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DMRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések keretében Szentendre,
Solymár és Pilisborosjenő ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása,
kapcsolódó rekonstrukciós feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Beruházással érintett települések: Szentendre, Solymár, Pilisborosjenő,
Fenti fejlesztési feladatokhoz elkészítendő tervekben szereplő vezetékek hossza: 17439.fm
A fenti fejlesztési feladatok alapján ivóvízvezeték kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása : 17439 fm
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán vízjogi létesítési
engedély köteles vízimunkák esetén kiviteli részletezettségű engedélyezési, nem vízjogi létesítési engedély
köteles vízimunkák esetén kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Tervezett főbb létesítmények, elvégzendő feladatok:
Szentendre 11.sz. főútvonal mentén található vízvezetékek rekonstrukciói
A vezetékek és bekötések elöregedtek, egyre gyakrabban történik meghibásodás a vezetékszakaszokon. A
vezeték kiváltások a következők:
Összesen:
Hossz: fm 4530
Bek. vez. csere db: 132
Tűzcsap csere db:
Tolózár csere db: 26
Solymár, Várhegy utcai vízvezeték rekonstrukciója
A gerincvezeték hossza: 478.04 fm, D110*10.0 KPE PE100 PN16 SDR11
A meglévő házi bekötések átkötésének hossza (11 db): 38.7 fm, D32*2.4 (NÁ20) KPE PE100 P16 SDR11
Injektálással megszüntetésre kerülő vezetékszakasz hossza: 474.03 fm NÁ80 ac.
Solymár, Mátyás király utcai vízvezeték rekonstrukciója
Mátyás k. utca, 38 db bekötés, átmérő D110, Anyag: PE100 PN16 KPE, Hossz (fm): 445,73
Mátyás k./Bajcsy-Zs. utca, 0 db bekötés, átmérő D110, Anyag: PE100 PN16 KPE, Hossz (fm): 17,45
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Mátyás k. utca, 0 db bekötés, átmérő D110, Anyag: PE100 PN16 KPE, Hossz (fm): 9,99
Szentendre Pap-szigeti csáposkút bekötővezetékének rekonstrukciója
A vezetéken fellépő meghibásodások jelentős termelőkapacitás kiesést jelentenek, amely különösen csúcsidőben
a vízellátás biztonságát jelentősen rontja. A bekötővezeték csere műszaki tartalma: kb. 520 fm NA 300 KM-PVC
cső cseréje KPE PN 16 minőségűre meglévő szerelvények cseréjével, Új akna építése NA 300 tolózár beépítésével,
Csáposkút mellett található ürítő csomóponti akna átalakítása szükséges, A felújításhoz a Sziget utca kezdetétől
az utca végéig repülő vezetéket kell kiépíteni, Új előregyártott vízmérő akna építése szükséges. A vezeték a
Szentendrei-Dunaág alatt halad át, melyet védőcsőbe szükséges helyezni kb. 90 fm hosszban.
Pilisborosjenő, 11101-es út azbesztcement vezeték rekonstrukciója
A 11101 jelű Pilisborosjenő bekötő út mentén DN 100 mm-es azbesztcement anyagú vezeték üzemel. A vezeték
rossz állapotú, elöregedett, ezért az átépítendő. A kivitelezés műszaki tartalma a következő: D250 PE100
SDR17 ivóvízvezeték fektetése 4,2 m, D110 PE100 SDR17 ivóvízvezeték fektetése 398,5 m, D90 PE100 SDR17
ivóvízvezeték fektetése 4,9 m, D200 mm PVC-U SN8 védőcső fektetése 3,5 m, DN80 földfeletti tűzcsap beépítése 3
db, DN100 mm azbesztcement vezeték bontása 397,5 m.
Tahi-Leányfalu regionális vízbázison kutak villamos működtető szekrényeinek cseréje
A projektben elvégzendő főbb feladatcsoportok: 4, 10, 17 kutak elosztó és PLC szekrényeinek beépítése, I illetve
II csápos kutak Elosztó és PLC szekrényeinek beépítése, Vizmű gépház központi PLC szekrény, Új központi
folyamatirányító PC a legújabb VISION folyamatiranyitó Scada szovtverrel, 1-20 kút valamint a I. és II csápos kút
szintmérése, Erősáramú kábelhálózat fektetése kb.:6500 fm hosszban, Jelzőkábel hálózat fektetése kb.: 2330 fm
hosszban, Optikai kábelhálózat fektetése kb.: 1900 fm hosszban.
Szentendre-belváros ivóvízvezeték rekonstrukciója
főbb építési mennyiségekkel: 1060 m DN 500 KPE, 375 m DN 300 KPE, 955 m DN 250 KPE, 485 m DN 200 KPE, 1765
fm DN 150 KPE, 6930 m DN 100 KPE vízvezeték építés.
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi
létesítési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció és / vagy kiviteli szintű tervek elkészítése a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletnek és a
191/2009.(IX.15.) Kr.-nek megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített
dokumentációkban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, 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 egyenértékűség igazolása AT feladata.
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
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M.2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 10
2 3. A III.1.3). M.2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(min. 0, max. 36 hó) 10
3 4. A III.1.3) M.2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(min. 0, max. 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beruházás a KEHOP-2.1.11. konstrukció keretében valósul meg,
továbbá adott esetben egyéb uniós és/vagy hazai forrás bevonásával.
II.2.14) További információ:
AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadása olyan körülménynek
minősül, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét,
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, és/vagy teljesítési határidőnek megfelelő fizikai
befejezési határidőt biztosító támogatási szerződés nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor
a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
II.2.1)
Elnevezés: Ipolydamásd ivóvízhálózat rekonstrukciója
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8
45232151-5
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ipolydamásd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DMRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések keretében
Ipolydamásd ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, kapcsolódó
rekonstrukciós feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Fenti fejlesztési feladatokhoz elkészítendő tervekben szereplő vezetékek hossza: 1113,9fm
A fenti fejlesztési feladatok alapján ivóvízvezeték kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása : 1113,9fm
Beruházással érintett települések: Ipolydamásd
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán vízjogi létesítési
engedély köteles vízimunkák esetén kiviteli részletezettségű engedélyezési, nem vízjogi létesítési engedély
köteles vízimunkák esetén kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Tervezett főbb létesítmények, elvégzendő feladatok:
Ipolydamásd, NÁ 250 ivóvízvezeték átépítése
Ipolydamásd település Fő úti szakaszán NÁ250 KM-PVC vezeték üzemel. A töltővezeték rossz állapotban
van, valamint a vízvezeték fölé időközben közművek, nyílt vízelvezető árok települt, amely a karbantartását
ellehetetleníti, így szükséges annak KPE anyagúra történő cseréje.
Az építési feladat műszaki tartalma:
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A gerincvezeték hossza: 1.113.9 fm D280 KPE PE80 P10 SDR13.6 vezeték nyíltárokban. A meglévő házi bekötések
átkötésének hossza: 444.7 D32 (NÁ20) KPE P10. NA 100 ff. tűzcsap beépítés: 2 db.
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi
létesítési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció és / vagy kiviteli szintű tervek elkészítése a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletnek és a
191/2009.(IX.15.) Kr.-nek megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített
dokumentációkban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, 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 egyenértékűség igazolása AT feladata.
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
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M.2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 10
2 3. A III.1.3). M.2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(min. 0, max. 36 hó) 10
3 4. A III.1.3) M.2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(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: A beruházás a KEHOP-2.1.11. konstrukció keretében valósul meg,
továbbá adott esetben egyéb uniós és/vagy hazai forrás bevonásával.
II.2.14) További információ:
AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadása olyan körülménynek
minősül, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét,
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, és/vagy teljesítési határidőnek megfelelő fizikai
befejezési határidőt biztosító támogatási szerződés nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor
a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
II.2.1)
Elnevezés: Bernecebaráti ivóvízhálózat rekonstrukciója
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8

169

Kiegészítő szójegyzék

45232151-5
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Bernecebaráti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DMRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések keretében
Bernecebaráti ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, kapcsolódó
rekonstrukciós feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Fenti fejlesztési feladatokhoz elkészítendő tervekben szereplő vezetékek hossza: 323,9fm
A fenti fejlesztési feladatok alapján ivóvízvezeték kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása : 323,9 fm
Beruházással érintett települések: Bernecebaráti
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán vízjogi létesítési
engedély köteles vízimunkák esetén kiviteli részletezettségű engedélyezési, nem vízjogi létesítési engedély
köteles vízimunkák esetén kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Tervezett főbb létesítmények, elvégzendő feladatok:
Bernecebaráti, Madách út ivóvízvezeték átépítése
Bernecebarátin, a Madách út ÉNy-i oldalán NÁ 150 acél vezeték üzemel. A vezeték rossz állapotú, elöregedett,
ezért az átépítendő. Az építési feladat műszaki tartalma:
A gerincvezeték hossza: 323.98 fm, D160*14.6 KPE PE100 PN16 SDR11, 3.39fm, D110*10.0 KPE PE100 PN16
SDR11. A meglévő házi bekötések átkötésének hossza: 96.0 fm, D32*2.4 (NÁ20) KPE PE100 PN16 SDR11. Tűzcsap
bekötésének hossza: 2 fm, D90*5.4 KPE PE100 PN16 SDR11
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi
létesítési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció és / vagy kiviteli szintű tervek elkészítése a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletnek és a
191/2009.(IX.15.) Kr.-nek megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített
dokumentációkban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, 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 egyenértékűség igazolása AT feladata.
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
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M.2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 10
2 3. A III.1.3). M.2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(min. 0, max. 36 hó) 10
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3 4. A III.1.3) M.2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata
(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: A beruházás a KEHOP-2.1.11. konstrukció keretében valósul meg,
továbbá adott esetben egyéb uniós és/vagy hazai forrás bevonásával.
II.2.14) További információ:
AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadása olyan körülménynek
minősül, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét,
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, és/vagy teljesítési határidőnek megfelelő fizikai
befejezési határidőt biztosító támogatási szerződés nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor
a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 011 - 025027
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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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: Dömös ivóvízhálózat rekonstrukciója
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
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MANGO-TEX Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14977367211
Postai cím: Réti Utca 162
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: balogh.zsolt@mangotex.hu
Telefon: +36 302000974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30520000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45604000
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: Pest-Terv Kft.
(adószám:10928938-2-41) Balogh Tibor ev. Nyilvántartási száma: 52309379 2544
tervezési munka és ahhoz tartozó tevékenységek; felelős műszaki vezetői feladatok ellátása MV-VZ, MV-M
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: Duna bal part ivóvízhálózat rekonstrukciója
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
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10452556244
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Internetcím(ek): (URL) www.pentakft.hu
Fax: +36 28529070
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 760765000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2224371500
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: Computerv GM
Gazdaságfejlesztő Mérnökiroda Kft. (Adószám: 2490934-2-42)
tervezői művezetés ,tervezési feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Duna jobb part ivóvízhálózat rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381328241
Postai cím: Szabolcs Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bonex.hu
Telefon: +36 13202088
Internetcím(ek): (URL) http://www.bonex.hu/
Fax: +36 13200479
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2269170000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5680213000
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: DEPON-BAU MAGAS ÉS
MÉLYÉPITŐ KFT. (Adószám: 14630129-2-41); Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft. (Adószám:
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10388466-2-41)
nyílt árkos építés, földmunka, tereprendezés; tervezés, tervezői művezetés
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: Ipolydamásd ivóvízhálózat rekonstrukciója
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
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MANGO-TEX Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14977367211
Postai cím: Réti Utca 162
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: balogh.zsolt@mangotex.hu
Telefon: +36 302000974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72680000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 112212059
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: Pest-Terv Kft.
(adószám:10928938-2-41) Balogh Tibor ev. Nyilvántartási száma: 52309379 2544
Tervezési munka és ahhoz tartozó tevékenységek; felelős műszaki vezetői feladatok ellátása MV-VZ, MV-M
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: Bernecebaráti ivóvízhálózat rekonstrukciója
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
( Közzétehető ? igen )
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
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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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MANGO-TEX Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14977367211
Postai cím: Réti Utca 162
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: balogh.zsolt@mangotex.hu
Telefon: +36 302000974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60540000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44699930
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: Pest-Terv Kft.
(adószám:10928938-2-41) Balogh Tibor ev. Nyilvántartási száma: 52309379 2544
Tervezési munka és ahhoz tartozó tevékenységek; felelős műszaki vezetői feladatok ellátása MV-VZ, MV-M
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
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V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
További ajánlattevők:
1. rész:
Tau-Bau Építőipari, személyi és gazdasági szolgáltató Kft. (székhely: Magyarország 1085 Budapest, Üllői Út
36. II.em. 10/a. adószám: 10454510242)
Artifex J+J Kft. (székhely: Magyarország 2890 Tata, Kakas Utca 38 adószám: 12588332211)
TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Magyarország 8360 Keszthely, Pajta alja
Út 2. adószám: 24120638220)
2. rész:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65. adószám: 27420322207)
3. rész:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65. adószám: 27420322207)
4. rész:
Tau-Bau Építőipari, személyi és gazdasági szolgáltató Kft. (székhely: Magyarország 1085 Budapest, Üllői Út
36. II.em. 10/a. adószám: 10454510242)
Artifex J+J Kft. (székhely: Magyarország 2890 Tata, Kakas Utca 38 adószám: 12588332211)
TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Magyarország 8360 Keszthely, Pajta alja
Út 2. adószám: 24120638220)
5. rész:
Tau-Bau Építőipari, személyi és gazdasági szolgáltató Kft. (székhely: Magyarország 1085 Budapest, Üllői Út
36. II.em. 10/a. adószám: 10454510242)
Artifex J+J Kft. (székhely: Magyarország 2890 Tata, Kakas Utca 38 adószám: 12588332211)
TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Magyarország 8360 Keszthely, Pajta alja
Út 2. adószám: 24120638220)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
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Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
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Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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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Állatorvostudományi Egyetem (13523/2022)
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: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
Telefon: +36 309526140
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 14784101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://univet.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: Rottenbiller utcai épület korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001713002021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az „Állatorvostudományi Egyetem Rottenbiller utcai épületének fejlesztése – II. ütem”
tárgyú beruházás kivitelezésére.
Nyerte ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv, jogerős örökségvédelmi
engedély, valamint az Ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a Rottenbiller utcai épület
(R50) korszerűsítése. A felújítási és építési munkák teljes körű, kulcsrakész kivitelben készülnek a meghatározott
műszaki paraméterekkel.
munkaterület átadása: legkésőbb 2025.03.17.
szerződés véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 270 naptári nap
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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: 2021 - 026747 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 032 - 081023
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/10 (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:
. .
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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3), (4) és (6) bekezdéseinek megfelelően módosította az árazatlan költségvetést,
valamint a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően módosította az ajánlattételi
határidőt.
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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Állatorvostudományi Egyetem (13526/2022)
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: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
Telefon: +36 309526140
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 14784101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://univet.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: ÁTE kampuszának komplex infrastrukturális fejleszt
Hivatkozási szám: EKR001713312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az „Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése
– I. ütem” tárgyú beruházás kivitelezésére Nyertes Ajánlattevő feladata az Állatorvostudományi Egyetem
kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes
körű elvégzése.
Kivitelezési feladat: AT feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv, jogerős építési, b
ontási, örökségvédelmi engedélyek, valamint Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján
az „Előzetes munkák” elvégzése, valamint a B és a C jelű épületek felújítása. A bontási, felújítási és építési
munkák teljes körű, kulcsrakész kivitelben készülnek, a kapcsolódó közművek felülvizsgálatával és felújításával,
környezetrendezéssel, épületenként meghatározott műszaki paraméterekkel.
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Teljesítési részhatáridők:
• Előzetes munkák: munkaterület átadásától 110 nap
Közművek kiváltása: 110nap
Konténerek telepítése (étterem bontással): 110nap
R50 ideiglenes kialakítása: 110 nap
Marek kollégium sportpályák kialakítása: 110 nap
• B épület: előzetes munkák és költözést követő 181 nap
• C épület: előzetes munkák és költözést követő 190nap
költözés minden esetben: max 30nap
munkaterület átadása: szerződés hatálybalépésétől számított 15 nap
szerződés véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 345 naptári nap
Nyertes ajánlattevő köteles a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.)
Korm. rendelet szerinti Üvegkapu alkalmazására. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 34/A.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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: 2021 - 026746 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 100057
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

186

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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a műszaki leírást, szerződés tervezetet és árazatlan költségvetést.
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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Állatorvostudományi Egyetem (13527/2022)
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: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
Telefon: +36 309526140
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 14784101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://univet.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: Új Épület építése és Lábas házak korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001713242021
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:
Tervezési és kivitelezési szerződés az „Állatorvostudományi Egyetem új épületének építésére és a Lábas házak
korszerűsítésére – III. ütem” tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére.
munkaterület átadása: legkésőbb 2022.09.03.
szerződés véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 1035 naptári nap
Részhatáridők:
Új épület tervezés, engmód: Előzetes munkák+költözés követően 130 naptári nap
FG bontás: Új épület tervezés, engmód követően 65 naptári nap
Új épület mélyalapozás: FG bontás követően 200 naptári nap
Új épület építés: Új épület mélyalapozás követően 470 naptári nap
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Lábasházak földszint: Előzetes munkák+költözés követően 225 naptári nap
N' épület: Előzetes munkák+költözés követően 204 naptári nap
L' épület: Előzetes munkák+költözés követően 205 naptári nap
J' épület tervezés, engmód: Előzetes munkák+költözés követően 130 naptári nap
J' épület: J' épület tervezés, engmód követően 225 naptári nap
H' épület: Munkaterület+592 nap felvonulási helyszín követően 225 naptári nap
költözés minden esetben: max 30nap
A 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 5/A. § -a értelmében „a Beruházás előkészítésére és megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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: 2021 - 026753 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 100067
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
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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: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a műszaki leírást, terveket, árazatlan költségvetést és szerződés tervezetet.
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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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (13736/2022)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: lajti.csilla@ph.debrecen.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Batthyány u. 24. alatti épület felújítása-1. ütem
Hivatkozási szám: EKR000523512022
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:
Debrecen, Batthyány utca 24. sz. alatti B24 épület homlokzatfelújítása és szigetelése – 1. ütem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 - 007921 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 081 - 216968
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/21 (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: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/26 (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:
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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: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (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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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (13165/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15714163251
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Dóra főelőadó
Telefon: +36 14651800
E-mail: balazs.dora@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagy kockázatok ellen védő vizsgálókesztyűk
Hivatkozási szám: EKR000357582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18141000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vizsgálókesztyűk beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
A rendelkezésre álló keretösszeg nettó 5 768 040,- Ft.
Az irányadó mennyiség a Kereskedelmi ajánlat megnevezésű dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretösszeg 70%-ig történő kimerítésére.
A szerződés időtartama 1 év, azaz 12 hónap.
Kizárólag új (nem használt) termékek ajánlhatók meg.
A közbeszerzés kiegészítő dokumentumai a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR rendszerben.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felel meg a
dokumentációban a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 - 10690 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 107 - 297032
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/01 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Nagy kockázatok ellen védő vizsgálókesztyűk beszerzése S, M, L, XL méretekben.
Műszaki követelmény: nem steril, púdermentes, természetes latex alapanyagú, szár hosszúság min: 300
mm,
falvastagság min: 0,14 mm. A termék ellen kell álljon a szerves oldószereknek és egyéb oldatoknak,
festékeknek (pl. xilol, aceton alkohol, savak, lúgok, formaldehyd, ezüst-nitrát), valamint bármilyen
mikroorganizmusnak (pl. baktérium, vírus, gomba). Megfelelőség: EN ISO374-1:2016, EN 374-4:2013, EN
ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-2:2014, valamint a AQL 0,65 - 1,5 (EN 455-1) a lyukaktól való
mentesség igazolásához.
A beszerzés rendelkezésre álló keretösszege nettó 5 768 040,- Ft.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretösszeg 70%-ig történő kimerítésére.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az alábbiakat:
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként
teljesíti. A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül
a beszerezni kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék
műszaki paramétere számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. RÉSZLETEK:
KKD.7.3.pont]
(2) A megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha
az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján
szükséges - CE megfelelőség értékelési TANÚSÍTVÁNY.
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(3) Kereskedelmi ajánlatot (a megajánlott ár alátámasztására), a közreadott minta meghatározott minta
és kitöltési útmutató alapján (megnevezés, cikkszám, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár).
[RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bek. alapján e
vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól
kivételt képez, ha a kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és
kétséget kizáró módon megtalálható.
Helyesen:
Nagy kockázatok ellen védő vizsgálókesztyűk beszerzése S, M, L, XL méretekben.
Műszaki követelmény: nem steril, púdermentes, természetes latex alapanyagú, szár hosszúság 290-340
mm,
falvastagság min: 0,14 mm. A termék ellen kell álljon a szerves oldószereknek és egyéb oldatoknak,
festékeknek (pl. xilol, aceton alkohol, savak, lúgok, formaldehyd, ezüst-nitrát), valamint bármilyen
mikroorganizmusnak (pl. baktérium, vírus, gomba). Megfelelőség: EN ISO374-1:2016, EN 374-4:2013, EN
ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-2:2014, valamint a AQL 0,65 - 1,5 (EN 455-1) a lyukaktól való
mentesség igazolásához.
A beszerzés rendelkezésre álló keretösszege nettó 5 768 040,- Ft.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretösszeg 70%-ig történő kimerítésére.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az alábbiakat:
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként
teljesíti. A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül
a beszerezni kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék
műszaki paramétere számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. RÉSZLETEK:
KKD.7.3.pont]
(2) A megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha
az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján
szükséges - CE megfelelőség értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(3) Kereskedelmi ajánlatot (a megajánlott ár alátámasztására), a közreadott minta meghatározott minta
és kitöltési útmutató alapján (megnevezés, cikkszám, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár).
[RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bek. alapján e
vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól
kivételt képez, ha a kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és
kétséget kizáró módon megtalálható.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján - legalacsonyabb ár - szerint kívánja az értékelést
elvégezni. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát — ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is — az ajánlatok értékelését követően végzi el.
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt.
A szerződéses feltételeket valamint a teljesítéssel kapcsolatos részleteket külön dokumentum tartalmazza
(szerződés-tervezet). A teljesítés időigénye: a szerződéskötéstől számított 12 hónap vagy a keretösszeg
kimerüléséig.
A szállítások alkalmával az Ajánlattevő az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem
értékben nem határozhat meg minimum értéket.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel a beszerzés tárgya egyfajta termék.
Helyesen:
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján - legalacsonyabb ár - szerint kívánja az értékelést
elvégezni. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érvényes ajánlatot tette.
AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát — ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is — az ajánlatok értékelését követően végzi el.
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt.
A szerződéses feltételeket valamint a teljesítéssel kapcsolatos részleteket külön dokumentum tartalmazza
(szerződés-tervezet). A teljesítés időigénye: a szerződéskötéstől számított 12 hónap vagy a keretösszeg
kimerüléséig.
A szállítások alkalmával az Ajánlattevő az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem
értékben nem határozhat meg minimum értéket.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel a beszerzés tárgya egyfajta termék.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKRben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének
időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az eljárásban való részvétel feltételei: az EKR rendszerben történő
regisztráció, az eljárás iránti érdeklődés jelzése, a dokumentumot elektronikus úton történő letöltése.
3. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
- Felolvasólapot,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltve
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
- Egyéb kötelező nyilatkozatok (Iratminták),
- Megfelelőségi nyilatkozat (Iratminták),
- Kereskedelmi tábla,
- Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet értelmében tett nyilatkozat (iratminta).
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve,
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat.
4. Az eljárás nyelve a magyar.
5. Az idegen nyelven becsatolt dokumentum mellett annak magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges,
valamint egy nyilatkozatot a teljes megfelelőségről,
6. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
8. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK előírja az
eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
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10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
11. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jog rendelkezései az irányadók.
12. AK a IV.2.6) pont "Az ajánlati kötöttség minimális időtartama" alatt 1 hónap, azaz 30 napot ért.
13. AT érvényes ajánlathoz csak 0 HUF-nál nagyobb, pozitív értékű megajánlást tehet.
14. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
15. AK hivatkozik a 321/2015 Kr 30. § (4) bek-re.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pete István; lajstromszám: 00864.
Helyesen:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKRben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének
időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az eljárásban való részvétel feltételei: az EKR rendszerben történő
regisztráció, az eljárás iránti érdeklődés jelzése, a dokumentumot elektronikus úton történő letöltése.
3. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
- Felolvasólapot,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltve
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
- Egyéb kötelező nyilatkozatok (Iratminták),
- Megfelelőségi nyilatkozat (Iratminták),
- Kereskedelmi tábla,
- Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet értelmében tett nyilatkozat (Iratminta).
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve,
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat.
4. Az eljárás nyelve a magyar.
5. Az idegen nyelven becsatolt dokumentum mellett annak magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges,
valamint egy nyilatkozatot a teljes megfelelőségről,
6. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
8. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK előírja az
eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
11. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jog rendelkezései az irányadók.
12. AK a IV.2.6) pont "Az ajánlati kötöttség minimális időtartama" alatt 1 hónap, azaz 30 napot ért.
13. AT érvényes ajánlathoz csak 0 HUF-nál nagyobb, pozitív értékű megajánlást tehet.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

199

14. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
15. AK hivatkozik a 321/2015 Kr 30. § (4) bek-re.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pete István; lajstromszám: 00864.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a "Műszaki követelmények" megnevezésű dokumentumot, ezáltal javította
az Iratminta, Kereskedelmi ajánlat és KKD érintett részeit, valamint a felhívás II.2.4) pontjában rögzített
műszaki megfogalmazást.
Ajánlatkérő módosította az ajánlatok benyújtásának határidejét (és a bontás időpontját).
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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Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13574/2022)
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: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 28950334241
Postai cím: Pozsonyi Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódy Gábor
Telefon: +36 305674678
E-mail: body.gabor@nvmzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nemzetivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Víziközmű állapotfelmérés
Hivatkozási szám: EKR000418632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71356000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés „Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása a
többségi állami tulajdonba lévő víziközmű társságok (DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., ÉDV Zrt.) működési
területén” elnevezésű projekt szolgáltatás típusú feladatainak teljes körű ellátására, az alábbi részajánlattételi
lehetőséggel:
1. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a DRV Zrt. működési területén
2. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a DMRV Zrt. működési területén
3. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a TRV Zrt. működési területén
4. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, az ÉDV Zrt. működési területén
5. rész: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, az ÉRV Zrt. működési területén
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 - 011587 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 109 - 309352
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/03 (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: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontjain kívül az ártáblázatot módosította.
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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OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (13738/2022)
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: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23811038241
Postai cím: Lajos Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Tamás
Telefon: +36 204121936
E-mail: szili.tamas@ofa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kisgyermeket nevelő szülők támogatott képzése
Hivatkozási szám: EKR000854922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” projekt
keretében a nyertes Ajánlattevő feladata 300 fő számára nyelvi képzések, és 1.200 fő számára informatikai tárgyú
képzések szervezése és lebonyolítása, tehát mindösszesen 1.500 fő részére képzések szervezése és lebonyolítása.
A képzések célcsoportja: azok az alacsony iskolai végzettségű, vagy szakképzettséggel nem rendelkező
kisgyermeket nevelő szülők, akik a képzéseken való részvételhez szükséges támogatási kérelem benyújtásakor
csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy
gyermeknevelési támogatásban részesülnek.
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Nyertes ajánlattevő további feladatai:
• kiválasztási módszertan meghatározása a megrendelővel előzetesen egyeztetetten
• toborzás
• képzésszervezés
• képzési helyszín biztosítása
• oktatók biztosítása
Ajánlattevő a részajánlattételt biztosítja, az alábbiak szerint:
1 rész: Nyelvi képzés kapcsolódó szolgáltatásokkal
2 rész: IT képzés kapcsolódó szolgáltatásokkal
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 - 010587 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 102 - 284809
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Informatikai képzések résztvevők száma: 1.200 fő
- - Elvárt csoportlétszám: minimum 3 fős, maximum 15 fős csoportok indíthatók. Csoportos képzés esetén
minimálisan 80 csoport megvalósítása elvárás.
- A képzéseket különböző intenzitásokban szükséges szervezni (napi 9 képzési órától a napi 3 képzési
óráig, heti 5 naptól a heti 2 napi), melyet Ajánlattevőnek képzési ütemtervében is meg kell jelenítenie,
ajánlást kell megfogalmaznia.
- A képzések egyéb jellemzője:
o intenzitás: szuperintenzív (heti 5* 4 óra), intenzív (heti 3szor 4 óra), félintenzív (heti kétszer 4 óra), normál
(heti kétszer két óra) (Ennek megfelelően egy képzés legfeljebb 30 hétig tarthat, legfeljebb 8 hónapig
tarthat.)
o napszak: reggeli (6-8-ig), esti (18-20), napközben (8-18), hétvégén (8-16)
- A képzéseknek az Fktv. szerinti engedélyköteles képzéseknek kell lennie.
- Ajánlattevő köteles biztosítani a résztvevők számára a képzések sikeres elvégzéséhez szükséges
tananyagot.
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- Egy-egy képzés időtartama nem haladhatja meg az 6 hónapot.
- A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak sikeres befejezéséről tanúsítványt szerez a bevont
célcsoporttag.
- Képzések időtartama 90 órától 270 óráig terjed, előzetes egyeztetés alapján.
Helyesen:
Informatikai képzések résztvevők száma: 1.200 fő
- - Elvárt csoportlétszám: minimum 3 fős, maximum 15 fős csoportok indíthatók. Csoportos képzés esetén
minimálisan 80 csoport megvalósítása elvárás.
- A képzéseket különböző intenzitásokban szükséges szervezni (napi 9 képzési órától a napi 3 képzési
óráig, heti 5 naptól a heti 2 napi), melyet Ajánlattevőnek képzési ütemtervében is meg kell jelenítenie,
ajánlást kell megfogalmaznia.
- A képzések egyéb jellemzője:
o intenzitás: szuperintenzív (heti 5* 4 óra), intenzív (heti 3szor 4 óra), félintenzív (heti kétszer 4 óra), normál
(heti kétszer két óra) (Ennek megfelelően egy képzés legfeljebb 30 hétig, azaz 7 hónapig tarthat.)
o napszak: reggeli (6-8-ig), esti (18-20), napközben (8-18), hétvégén (8-16)
- A képzéseknek az Fktv. szerinti engedélyköteles képzéseknek kell lennie.
- Ajánlattevő köteles biztosítani a résztvevők számára a képzések sikeres elvégzéséhez szükséges
tananyagot.
- Egy-egy képzés időtartama nem haladhatja meg az 6 hónapot.
- A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak sikeres befejezéséről tanúsítványt szerez a bevont
célcsoporttag.
- Képzések időtartama 90 órától 270 óráig terjed, előzetes egyeztetés alapján.
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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítással az eljárás második részében, az informatikai képzések intenzitásának paramétereiben
került pontosításra egy adat, a képzés maximális időtartam, mely helyesen "legfeljebb 30 hétig, azaz 7
hónapig".
A módosítással a hirdetmény 2. részre vonatkozó II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontja, illetve a 2.
részre vonatkozó műszaki leírás kerül javításra.
Egyéb közbeszerzési dokumentum nem kerül módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Semmelweis Egyetem (13564/2022)
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: 9000 ifm iratanyag irattározása
Hivatkozási szám: EKR000733502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79560000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
9000 ifm iratanyag állományvédelmi és adatvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezése és rendezése a
Semmelweis Egyetem részére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 - 10550 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 107 - 299432
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/31 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (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: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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 egyéb közbeszerzési dokumentumokat (szerződéstervezet) is módosítani fogja.
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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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13865/2022)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márton Judit
Telefon: +36 14125586
E-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nav.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lövedékálló mellény és lövedékálló ruha 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000645582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

35815000-0
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgy: Adásvételi szerződés „Lövedékálló (golyóálló) mellény és lövedékálló (golyóálló) ruha 2 részben” tárgyban.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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 - 009257 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 089 - 240591
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/04 (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
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A következő helyett:
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő jelen hirdetménnyel a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel kizárólag az ajánlattételi
határidőt hosszabbítja meg.
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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Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (13638/2022)
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: Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15345431204
Postai cím: Gyulai Út 53-57.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Csaba
Telefon: +36 66322949
E-mail: gyermelm@alfold.net
Fax: +36 66322948
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyermelm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000732642021
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: Sajtok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15540000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 1 Iskolacentrum Központi Konyha, 2 Napközi-otthonos Konyha,
3 Óvodai Napközi-otthonos Konyha, 5 Kollégiumi Konyha: 5600 Békéscsaba Gyulai út 53-57., Szabó Pál tér
1/2., Orosházi út 32.,Trefort u. 2/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Sajtok beszerzése és szállítása 16 féle
Összesen (alap-összmennyiség): 7.780 kg 5.050 doboz
A sajtok részletes meghatározását, bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(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: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (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 191 - 494926
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Sajtok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10618464206
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
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: 12970880 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022.04.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

214
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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. §-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:
2022/06/30 (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:
15540000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 1 Iskolacentrum Központi Konyha, 2 Napközi-otthonos Konyha,
3 Óvodai Napközi-otthonos Konyha, 5 Kollégiumi Konyha: 5600 Békéscsaba Gyulai út 53-57., Szabó Pál tér
1/2., Orosházi út 32.,Trefort u. 2/1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sajtok beszerzése és szállítása 16 féle
Összesen (alap-összmennyiség): 7.780 kg 5.050 doboz
A sajtok részletes meghatározását, bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
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Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (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: 14251860
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10618464206
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
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 szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozva módosították az eljárás 8. részét. A
szerződésmódosítás a nevezett rész szerződéses értékén kívül mást nem érintett.
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: 2022. év elején több beszállító az élelmiszerárak jelentős emelkedése miatt
áremelési igényt nyújtott be az Intézményhez. Az adásvételi szerződések megkötésének időpontjában
az élelmiszerárak ilyen mértékű áremelkedése olyan előre nem látható körülmény volt, amelyre a
szerződések megkötése során nem lehetett felkészülni és erre való tekintettel az Intézmény hozzájárult,
hogy a szerződésmódosításokat kérelmező beszállítók az adásvételi szerződés mellékletét képező
Kereskedelmi ajánlatban rögzített beszállítói árakat a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint
megemelje.
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: 12970880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14251860 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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (12827/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
Telefon: +36 12079722
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001228492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SE Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45215100-8
45340000-2
45421143-8

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

219

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Vas u. 17., 36498 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Meglévő épület átalakítása, bővítése: -2 P + Fszt + 5 Emelet és 4 db felvonó (3 db személyfelvonó, 1 db autólift) az
alábbi főbb funkciók kialakításával:
Hagyományos Kínai Orvoslás Központ 2 db demonstrációs teremmel, 2 db vizsgálóval, 3 db kezelő helyiséggel,
gyógynövénytárral, továbbá 1 db 178 fős és 1 db 305 fős előadóterem tolmácshelyiséggel - 32 csatornás
tolmácspulttal -, 3 db 50 fős tanterem, 10 db labor, demonstrációs terem, 21 gépjármű elhelyezésére szolgáló
parkoló, lépcsőház, közlekedők, vizes blokkok, gépészeti és elektromos helyiség, teraszok
Főbb mennyiségek:
Bontási munkák: 550 lm3
Munkatér határolás: kihorgonyzott résfal, résfalalap – 7,82 m relatív mélységben.
Mélyépítés: terepszint alatt összesen nettó 1218 m2 alapterület.
Magasépítés: terepszint felett összesen nettó 3332 m2 alapterület.
Megvalósítandó épület teljes területe: nettó 4550 m2 alapterület.
Útépítés (gk. lehajtó és meglévő úthálózatra való rácsatlakozás): 45 m2.
Vasbeton szerkezet 3925 m3, szerelt homlokzati kéregpanel burkolat 738 m2, falazatok 2151 m2, gipszkarton
válaszfal 622 m2, gipszkarton álmennyezet 618 m2, perforált, furnérozott akusztikus burkolat 959 m2,
hidegburkolat 819 m2, linóleum burkolat 1009 m2, műgyanta burkolat 2645 m2, függönyfalak 669 m2, üvegtető
85 m2, diszperziós festés 7164 m2, talajnedvesség elleni szigetelés 539 m2, csapadékvíz elleni szigetelés 852 m2,
víz-csatorna szerelés, fűtés-hűtés VRF rendszer, szellőzés szerelés, sprinkler, elektromos munkák (energiaellátás,
lámpatestek, BV és IRF, kábelek, vezetékek, szerelvények, földelés, villámvédelem), gépészeti automatika
épületfelügyelet, gyengeáramú munkák (beléptető, megfigyelő, behatolásjelző rendszer, IT passzív hálózat, AV
rendszer tolmácspulttal, CO gázjelző rendszer, automatikus tűzjelző rendszer), beépített berendezések (asztalos,
mobíliák, infografika, konyhatechnológia), tájépítészet
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki
leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,
mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb
megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek,
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
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 120 - 291032
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék kialakítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
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2020/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
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: 4276945650 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. február 10.
A VII.2.1) A módosítások ismertetése és a VII.2.2) A módosítás okai pont leírása:
I. ELŐZMÉNYEK
1. Magyarország Kormánya a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről és a
Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont felállításának tervezéséről szóló 1376/2017.
(VI. 14.) határozatában egyetértett a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéseként az 1088
Budapest, Szentkirályi u. 12. szám alatti ingatlanon új épület létrehozásával (a továbbiakban: „Beruházás”),
valamint ennek keretében Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításával. A Beruházás a Budapest
belterület 36498 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1088 Budapest, Vas utca 17. szám alatt
található, „kivett kórház és egyéb épület, udvar” megnevezésű ingatlanon valósul meg.
2. A Beruházási Ügynökség a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)
81. § (1) bekezdése szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le
„Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar bővítése és Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék
kialakítása” tárgyban (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás során az értékelési
szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb „ár-érték” arány volt. Tekintettel arra,
hogy az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, így
a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett, és a Beruházási Ügynökség és Vállalkozó
2020.06.15. napján vállalkozási szerződést kötött „Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar bővítése
és Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék kialakítása” tárgyban (továbbiakban: „Szerződés”), mely két
alkalommal módosításra került.
3. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: „koronavírus-világjárvány”)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki.
4. Vállalkozó 2022. január 03. napján kelt akadályközlésében jelezte Beruházási Ügynökség részére, hogy a
kivitelezési munkák fővállalkozói, alvállalkozói és beszállítói szinteken akadályoztatva vannak, a teljesítés
határidejét a koronavírus-világjárványból fakadóan nem tudja szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó
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akadályközlésében jelezte, hogy ebből fakadóan a Szerződés szerinti 8.1.1. pont szerinti határidőt
szerződésszerűen nem tudja teljesíteni.
5. Beruházási Ügynökség álláspontja szerint a Veszélyhelyzet kihirdetésének ténye önmagában nem
minősül Vis Maior helyzetnek és a 4. pont szerinti akadályokat egyedileg, a Szerződés teljesítésére
gyakorolt hatásával összefüggésben kell értékelni. A Szerződés alkalmazásában a „Vis Maior” a Szerződés
2. m) pontja szerinti eseményt jelenti vagyis olyan eseményt,
a) amelynek bekövetkezése a Felek akaratától független és a Felek ellenőrzési körén kívül esik, és
b) a Vis Maiorra hivatkozó Fél a Szerződés megkötésének időpontjában nem láthatta előre, és
c) amelyre vonatkozóan a Vis Maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy azt elkerülje, ellenőrzése alá
vonja vagy az az által okozott kárt elhárítsa, és
d) amely a Vis Maiorra hivatkozó Fél szerződésszerű teljesítését átmenetileg lehetetlenné teszi vagy
akadályozza.
6. Beruházási Ügynökség az 5. pontban foglalt szempontrendszer alapján a Vállalkozó által közölt 4. pont
szerinti akadályokat egyedileg, a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatásukkal összefüggésben értékelte
és arra a következtetésre jutott, hogy a Vállalkozó által közölt 4. pont szerint a koronavírus-világjárvány
és az akadályok között az ok-okozati összefüggés fennáll és a koronavírus-világjárvány a Szerződés
teljesítésre gyakorolt hatása alapján „Vis Maior”-nak minősül, mely a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését
akadályozta. Felek rögzítik, hogy az akadályoztatás időtartama 30 nap volt.
7. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjával összhangban:
a.) a jelen szerződés-módosítás szükségességét jelentő körülmények, olyan körülmények, amelyet a
Beruházási Ügynökség kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
b.) a jelen szerződés-módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és a Szerződés szerinti
ellenérték nem növekedik.
A fentiekre tekintettel a Felek a Szerződést, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában
foglaltakra, egyező akarattal Rendelkező Rész szerint módosítják.
II. RENDELKEZŐ RÉSZ
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8.1.1.pont második mondata az alábbiak szerint módosul:
„A teljesítés véghatárideje: a Munkaterület átadásától számított 645 (hatszáznegyvenöt) nap.”
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. §-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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45215100-8

Kiegészítő szójegyzék

45340000-2
45421143-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Vas u. 17., 36498 Hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Meglévő épület átalakítása, bővítése: -2 P + Fszt + 5 Emelet és 4 db felvonó (3 db személyfelvonó, 1 db autólift) az
alábbi főbb funkciók kialakításával:
Hagyományos Kínai Orvoslás Központ 2 db demonstrációs teremmel, 2 db vizsgálóval, 3 db kezelő helyiséggel,
gyógynövénytárral, továbbá 1 db 178 fős és 1 db 305 fős előadóterem tolmácshelyiséggel - 32 csatornás
tolmácspulttal -, 3 db 50 fős tanterem, 10 db labor, demonstrációs terem, 21 gépjármű elhelyezésére szolgáló
parkoló, lépcsőház, közlekedők, vizes blokkok, gépészeti és elektromos helyiség, teraszok
Főbb mennyiségek:
Bontási munkák: 550 lm3
Munkatér határolás: kihorgonyzott résfal, résfalalap – 7,82 m relatív mélységben.
Mélyépítés: terepszint alatt összesen nettó 1218 m2 alapterület.
Magasépítés: terepszint felett összesen nettó 3332 m2 alapterület.
Megvalósítandó épület teljes területe: nettó 4550 m2 alapterület.
Útépítés (gk. lehajtó és meglévő úthálózatra való rácsatlakozás): 45 m2.
Vasbeton szerkezet 3925 m3, szerelt homlokzati kéregpanel burkolat 738 m2, falazatok 2151 m2, gipszkarton
válaszfal 622 m2, gipszkarton álmennyezet 618 m2, perforált, furnérozott akusztikus burkolat 959 m2,
hidegburkolat 819 m2, linóleum burkolat 1009 m2, műgyanta burkolat 2645 m2, függönyfalak 669 m2, üvegtető
85 m2, diszperziós festés 7164 m2, talajnedvesség elleni szigetelés 539 m2, csapadékvíz elleni szigetelés 852 m2,
víz-csatorna szerelés, fűtés-hűtés VRF rendszer, szellőzés szerelés, sprinkler, elektromos munkák (energiaellátás,
lámpatestek, BV és IRF, kábelek, vezetékek, szerelvények, földelés, villámvédelem), gépészeti automatika
épületfelügyelet, gyengeáramú munkák (beléptető, megfigyelő, behatolásjelző rendszer, IT passzív hálózat, AV
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rendszer tolmácspulttal, CO gázjelző rendszer, automatikus tűzjelző rendszer), beépített berendezések (asztalos,
mobíliák, infografika, konyhatechnológia), tájépítészet
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki
leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,
mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb
megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek,
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 645
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: 4276945650
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
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):
VI. szakasz: Kiegészítő információk - VI.3) További információk pontban részletesen leírva.
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

224

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: VI. szakasz: Kiegészítő információk - VI.3) További információk pontban
részletesen leírva.
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: 4276945650 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4276945650 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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Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (13702/2022)
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: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15752026251
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: 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
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer beszerzése Fővárosi Bv. Intézet részére
Hivatkozási szám: EKR000600042021
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: Sertés hústermék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15113000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1108 Budapest, Venyige utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Sertés hústermék beszerzése 12 hónapra nettó 34.260.000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
tervezett mennyiség:
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Lehúzott félsertés 36 000 kg
Étkezési töpörtyű 30 kg
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. 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. A
megadott mennyiségek tájékoztató jellegű mennyiségek, melyek az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében
kerültek megadásra. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek
és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez
megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.
(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 223 - 586748
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Sertés hústermék
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11109000251
Postai cím: Pálhalma 1. 078/36.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2407
Ország: Magyarország
E-mail: koronczaiagnes@agrospec.hu
Telefon: +36 25531182
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25285929
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: 34260000 Pénznem: HUF
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmóodsítás kelte: 2022.06.27.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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:
15113000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1108 Budapest, Venyige utca 1.
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VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sertés hústermék beszerzése 12 hónapra nettó 34.260.000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
tervezett mennyiség:
Lehúzott félsertés 36 000 kg
Étkezési töpörtyű 30 kg
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. 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. A
megadott mennyiségek tájékoztató jellegű mennyiségek, melyek az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében
kerültek megadásra. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek
és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez
megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.
(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: 37680000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11109000251
Postai cím: Pálhalma 1. 078/36.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2407
Ország: Magyarország
E-mail: koronczaiagnes@agrospec.hu
Telefon: +36 25531182
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25285929
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):
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész szerint nyílt közbeszerzési
eljárást indított az „Élelmiszer beszerzése Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére” tárgyban. A
közbeszerzési eljárás eredményeként, 30524/5436/2021. ált. számon megkötött 2. rész Sertés hústermék
vonatkozó Adásvételi keretszerződés (továbbiakban Szerződés) alapján Eladó a Szerződés mellékletét
képező 3. sz. melléklet szerinti terméket szállítja a szerződésben meghatározott nettó 34.260.000,- Ft
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azaz Harmincnégymillió-kettőszázhatvanezer forint keretösszeg erejéig. Vevő kezdeményezte Eladónál a
keretösszeg növelését a megajánlott egységár változatlanul hagyásával.
A Szerződésmódosítás célja, hogy Szerződés tárgyát képező termékkel (félsertés) összefüggésben
megnövekedett élelmiszer - ellátási igény a fenti Szerződés keretében leszállításra kerüljön. A Szerződés
2.2. pontjában foglalt nettó 34.260.000,- Ft + ÁFA szerződéses keretösszeget nettó 37.680.000,- Ft +
ÁFA összegre emelik a Szerződés 5. sz. mellékletét képező termékekre vonatkozó nettó egységárak
változatlanul hagyásával.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 197.
§ (1) bekezdése, valamint a 141.§ (2) bekezdés b) pontja alapján módosítják, tekintettel arra, hogy
-az ellenérték növekedése nem éri el a szerződéses keretösszeg 10 %-át, valamint
-a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
a) A Szerződés ellenértékének növekedése a szerződésmódosítás folytán nem éri el az eredeti Szerződés
értékének 10%-át figyelemmel arra, hogy a Szerződés ÁFA nélkül számított értéke: 34.260.000,- Ft,
míg a szerződésmódosítás ÁFA nélkül számított ellenértéke 37.680.000,- Ft, amelyből adódóan az
értékkülönbözet 3.420.000,- Ft. Fentiek szerint számszakilag igazolható, hogy a fenti értékkülönbözet
nem éri el a Szerződéses érték 10 %-át (3.426.000,- Ft), amely érték így a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti követelménynek megfelel.
b) A Szerződésmódosítás az eredeti Szerződésben szereplő, Eladó által leszállítani vállalt termékhez
igazodóan megnövelt volumenű vevői igényét tartalmazza. A módosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződéshez tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás tárgyát
képező rendelkezések mennyiség növekedésével kapcsolatosan ugyanazon termék leszállítására irányul
és a Szerződés eredeti rendeltetési céljával összhangban áll.
Felek kijelentik, hogy a szerződéses keretösszeg fentiek szerinti növelése nem jelent olyan mértékű
emelkedést amely, új közbeszerzési eljárás lebonyolítását indokolná. Továbbá új pályáztatási eljárás
gazdaságossági - különösen költséghatékonysági - szempontból jelentős hátrányokkal járna. Felek rögzítik
továbbá, hogy a szerződéses keretösszeg növelésével Vevő biztosíthatja a megnövelt élelmiszer igény
folyamatos ellátását.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 34260000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 37680000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (13611/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kovacs.viktoria@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Db. Déli Gazdasági Övezet belső úthálózat II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000153652021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Db. Déli Gazdasági Övezet belső úthálózat II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45231000-5

További tárgyak:

45111290-7
45231300-8
45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, 0507/15; 0507/131; 0507/134; 0507/136; 0507/137;
0507/140; 0507/141;
0507/142;
0507/147; 0502/7; 0502/9; 0502/4;
0502/3;
0495/128
0502/2; 0505/71; 0505/6;
0505/84; 0505/85; 0505/88
0505/89;
0504;
0506;
0505/45; 0505/49;
0505/50; 0505/51; 0505/52;
0505/53; 0505/54; 0503/33;
0505/102;
0505/105;
0505/107;
0505/108;
0505/110;
0495/193;
0495/194;
0495/195;
0495/196;
0495/197;
0495/198; hrsz.-ú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A debreceni Déli Gazdasági Övezet megközelíthetőségének javítása céljából 5 ágú körforgalom és az ipari
övezetet feltáró úthálózat építése az építéshez kapcsolódó vízellátási,- csapadékvíz-elvezetési, szennyvízelvezetési, tájépítészeti, közvilágítási, hírközlési létesítmények kiépítésével – II. ütem
Elvégzendő feladatok:
Útépítés:
- számszerű mennyiségi adatai: 1480,041 m útépítés
Az útépítés kezdőszelvénye Debrecen, 47. számú főút 5+114,8 km szelvényben kialakítandó turbó körforgalom a
Déli Gazdasági Övezet irányába tervezett keleti kihajtó ág 0+012 km szelvénye, végszelvénye pedig 1+492,041 km
szelvény.
A tervezett 2x1 sávos kialakítású 1480,041 m hosszú út, 9,50 m széles koronaszélességgel, 7,0 m
burkolatszélességgel és kétoldali 1,25-1,25 m széles tömörített földpadkával kerül kialakításra. Az út terhelhetőség
szempontjából a „K” terhelési osztályba sorolandó. Buszöblök kerülnek kiépítésre a 0+355, 0+855, 1+285 km
szelvények környezetében.
A körforgalmú csomópontban épülő kétirányú kerékpárút meghosszabbításra kerül a szelvényezés szerinti jobb
oldalon 189 m hosszban, a 0505/71hrsz-ú ingatlanig. Az utak szegélyezése kiemelt, süllyesztett vagy „K” szegéllyel
történik összesen.
A kivitelezés során 1 db egykarú és 1 db kétkarú portálszerkezet épül a 0+050 és 0+145 km szelvényeknél.
Víziközmű:
Ivóvízvezeték: 1524 m D315 KPE vezeték építése bekötővezetékekkel
Szennyvízvezeték: 1537 m DN300 PP vezeték építése bekötővezetékekkel
1 db szennyvízátemelő építése
Csapadékvíz: 40,68 m DN315 KPE nyomóvezeték építése
1233,20 m D1026 ÜPE vezeték építése bekötővezetékekkel
446,60 m D427 ÜPE gravitációs csapadékvízcsatorna építése
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1 db 1000 m3-es PUERCO TUBO tűzihorganyzott záportározó
1 db csapadékvízátemelő építése
Elektromos:
22 kV földkábel előzetes védelmének kiépítése 5352 fm
közvilágítási földkábelek fektetése 2020 fm
1 kV-os csatlakozó földkábel fektetése 270 fm
tervezett közvilágítási oszlop elhelyezés 54 db
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Megrendelői utasításban az eljárás részeként kiadott
tervdokumentáció pontosításra, kiegészítésre került, az ajánlatuk elkészítése során vegyék figyelembe az abban
foglaltakat.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az
eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 117 - 304211
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Db. Déli Gazdasági Övezet belső úthálózat II. ütem
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/06/11 (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: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10776456443
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: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2190000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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45233228-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45231000-5

További tárgyak:

45111290-7

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45233162-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, 0507/15; 0507/131; 0507/134; 0507/136; 0507/137;
0507/140; 0507/141;
0507/142;
0507/147; 0502/7; 0502/9; 0502/4;
0502/3;
0495/128
0502/2; 0505/71; 0505/6;
0505/84; 0505/85; 0505/88
0505/89;
0504;
0506;
0505/45; 0505/49;
0505/50; 0505/51; 0505/52;
0505/53; 0505/54; 0503/33;
0505/102;
0505/105;
0505/107;
0505/108;
0505/110;
0495/193;
0495/194;
0495/195;
0495/196;
0495/197;
0495/198; hrsz.-ú ingatlanok.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A debreceni Déli Gazdasági Övezet megközelíthetőségének javítása céljából 5 ágú körforgalom és az ipari
övezetet feltáró úthálózat építése az építéshez kapcsolódó vízellátási,- csapadékvíz-elvezetési, szennyvízelvezetési, tájépítészeti, közvilágítási, hírközlési létesítmények kiépítésével – II. ütem
Elvégzendő feladatok:
Útépítés:
- számszerű mennyiségi adatai: 1480,041 m útépítés
Az útépítés kezdőszelvénye Debrecen, 47. számú főút 5+114,8 km szelvényben kialakítandó turbó körforgalom a
Déli Gazdasági Övezet irányába tervezett keleti kihajtó ág 0+012 km szelvénye, végszelvénye pedig 1+492,041 km
szelvény.
A tervezett 2x1 sávos kialakítású 1480,041 m hosszú út, 9,50 m széles koronaszélességgel, 7,0 m
burkolatszélességgel és kétoldali 1,25-1,25 m széles tömörített földpadkával kerül kialakításra. Az út terhelhetőség
szempontjából a „K” terhelési osztályba sorolandó. Buszöblök kerülnek kiépítésre a 0+355, 0+855, 1+285 km
szelvények környezetében.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

236

A körforgalmú csomópontban épülő kétirányú kerékpárút meghosszabbításra kerül a szelvényezés szerinti jobb
oldalon 189 m hosszban, a 0505/71hrsz-ú ingatlanig. Az utak szegélyezése kiemelt, süllyesztett vagy „K” szegéllyel
történik összesen.
A kivitelezés során 1 db egykarú és 1 db kétkarú portálszerkezet épül a 0+050 és 0+145 km szelvényeknél.
Víziközmű:
Ivóvízvezeték: 1524 m D315 KPE vezeték építése bekötővezetékekkel
Szennyvízvezeték: 1537 m DN300 PP vezeték építése bekötővezetékekkel
1 db szennyvízátemelő építése
Csapadékvíz: 40,68 m DN315 KPE nyomóvezeték építése
1233,20 m D1026 ÜPE vezeték építése bekötővezetékekkel
446,60 m D427 ÜPE gravitációs csapadékvízcsatorna építése
1 db 1000 m3-es PUERCO TUBO tűzihorganyzott záportározó
1 db csapadékvízátemelő építése
Elektromos:
22 kV földkábel előzetes védelmének kiépítése 5352 fm
közvilágítási földkábelek fektetése 2020 fm
1 kV-os csatlakozó földkábel fektetése 270 fm
tervezett közvilágítási oszlop elhelyezés 54 db
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Megrendelői utasításban az eljárás részeként kiadott
tervdokumentáció pontosításra, kiegészítésre került, az ajánlatuk elkészítése során vegyék figyelembe az abban
foglaltakat.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az
eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 2235655890
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10776456443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
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Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás mellékletei szerinti műszaki
tartalommal, illetve költségkimutatás tartalmával módosul.
2. A szerződés 2), valamint 4) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 2.190.000.000,- Ft
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2)A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 2.235.655.890,- Ft
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
4)Vállalt teljesítési határidők:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje
(azaz a jelen szerződés teljesítésének időtartama):
A 0+012 – 0+810 km szelvény közötti szakasz kivitelezési munkálataira a munkaterület átadását követő
8 hónap áll rendelkezésre, a 0+810 - 1+492,041 km szelvény közötti szakaszra pedig a munkaterület
átadását követő 12 hónap, a munkaterület átadásától számítva, mely nem tartalmazza a maximum 30
napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
4)Vállalt teljesítési határidők:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje
(azaz a jelen szerződés teljesítésének időtartama):
- A 0+012 – 0+810 km szelvény közötti szakaszon az ivóvíz vezeték építési munkálataira a munkaterület
átadását követő 8 hónap áll rendelkezésre.
- A 0+012 – 0+810 km szelvény közötti szakasz csapadékvíz vezetékek, szennyvízelvezetés, záportározó
építés, közlekedés építés, tájépítészet, elektromos hálózat és távközlési hálózat kivitelezési munkálatainak
teljesítési határideje: 2022.06.27.
- A 0+810 - 1+492,041 km szelvény közötti szakaszra a munkaterület átadását követő 12 hónap áll
rendelkezésre a munkaterület átadásától számítva, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki
átadás-átvétel időtartamát.
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: Jelen szerződésmódosítás I. 1-7. pontjai nem ütköznek a Kbt. 141. § (2)
bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a
Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás
esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési
vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával, azon belül is annak növekedésével jár.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 2.190.000.000,- Ft, amelynek a 15%-a 328 500
000 .-Ft, a jelen módosítás eredményeképpen nettó 45.655.890.- Forinttal nő az ellenszolgáltatás nettó
összege, mely a 15%-on belüli összeg.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata
ugyanúgy a Debrecen, Déli Gazdasági Övezet belső úthálózat építése II. ütem kivitelezési munkáinak
elvégzése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő
munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos használata érdekében,
valamint elmaradó tételek keletkeztek, amelyek indokolatlanná váltak.
A fenti pótmunkák vonatkozásában a szerződő fél személyének változása műszaki és gazdasági okból
egyaránt nem megvalósítható. Az alapszerződés alapján elvégzendő munkafolyamatok, valamint
pótmunkákkal fellépő munkafolyamatok technikailag és funkcionálisan egymásra épülnek, így új
vállalkozó felvonulása az azonos munkaterületre koordinációs és műszaki kompatibilitási problémákat
okozna, illetőleg más esztétikai megjelenést eredményezne, mely megrendelő érdekével ellentétes.
Egy munkaterületen több gazdasági szereplő egyidejű jelenléte esetén minden gazdasági szereplő
maga gondoskodik az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az
építési munkaterület őrzéséről. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem
hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt
akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezte volna.
Jelen szerződésmódosítás III. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti tilalmi körébe.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül
bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre.
Az ingatlannyilvántartásban bejegyzett szolgalmi jog alapján a HUXA Kft. a záportározó megvalósításhoz
és a vissza nem tölthető föld deponáláshoz a közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában hozzájárult.
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Felek számára nem volt ismert, hogy a HUXA Kft. a tervezett záportározó által elfoglalt területet a
szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulása ellenére, attól eltérve hasznosítani kívánja,
ebből kifolyólag a záportározó vízügyi hatóság által engedélyezett helyszíntől eltérő területen történő
megvalósításának szükségessége nem volt előre látható, azzal Felek kellő gondossággal eljárva
sem számolhattak előre. A záportározó helyszínének megváltozása ellehetetlenítette Vállalkozó
munkakezdését a záportározó kivitelezése tekintetében. Megrendelő a HUXA Kft. előre nem látott
tájékoztatását követően haladéktalanul megkezdte a záportározó új helyszínének meghatározásához,
valamint a helyszínváltozásokhoz kapcsolódó feladatokat és a vonatkozó tervek módosítását. Ezen
időtartam alatt Vállalkozó a záportározó építésében, továbbá a technológiailag arra ráépülő valamennyi
egyéb munkarész (csapadékvíz vezetékek, szennyvízelvezetés, közlekedés építés, tájépítészet, elektromos
hálózat és távközlési hálózat kivitelezési munkálatai) tekintetében akadályoztatva volt. Az akadály
elhárulásáról Megrendelő 2021.10.27. napján gondoskodott a vonatkozó végleges tervdokumentációk
Vállalkozó részére történő átadásával.
Vállalkozó a munkaterület átadását követően kidolgozott bázisütemtervében 243 napban határozta meg
a záportározó építésének, valamint az arra épülő valamennyi egyéb munkarésznek az időigényét. Az
akadály elhárulását követően a Vállalkozó a bázisütemtervéhez képest módosított ütemtervet dolgozott
ki, melyben a záportározó építésének, valamint az arra épülő valamennyi egyéb munkarész időigényét – a
bázisütemtervben foglaltakkal azonos módon – 243 napban határozta meg, 2021.10.27. napján esedékes
munkakezdéssel.
A szerződésmódosítás 2022. június 24-én került aláírásra.
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: 2190000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2235655890 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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Debreceni Egyetem (13513/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-829_Pelenkák,betétek,törlőkendők,betegalátétek
Hivatkozási szám: EKR001386622019
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: Nőgyógyászati betét
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

33140000-3

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33771100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98. Központi raktár; Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, 4031 Debrecen, Bartók Béla
2-26. Központi raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

241

Adásvételi keretszerződés pelenkák, betétek, törlőkendők, betegalátétek, harántlepedők és betegelőkék
beszerzésére a Debreceni Egyetem részére: Nőgyógyászati betét
Mennyiség összesen: 310.760 db.
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 részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - 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)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 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 202 - 488509
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Nőgyógyászati betét
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/18 (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: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23427983
Postai cím: Külső sor Út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL) www.bella.hu
Fax: +36 36574301
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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: 6215200 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. június 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: 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:
2022/06/30 (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):

33140000-3
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33771100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98. Központi raktár; Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, 4031 Debrecen, Bartók Béla
2-26. Központi raktár
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés pelenkák, betétek, törlőkendők, betegalátétek, harántlepedők és betegelőkék
beszerzésére a Debreceni Egyetem részére: Nőgyógyászati betét
Mennyiség összesen: 310.760 db.
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 részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - 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)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 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: 6576615
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23427983
Postai cím: Külső sor Út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL) www.bella.hu
Fax: +36 36574301
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (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): Nyertes Ajánlattevő a bekövetkezett instabil piaci helyzet és hirtelen árnövekedés, valamint
az egyre jobban érzékelhető inflációs jellegű költségemelkedés miatt az alapszerződés egységárainak
módosítását kezdeményezte. Ajánlatkérő elismeri a Nyertes Ajánlattevő felmerült többletköltségeit, így
a Felek megállapodnak, hogy előre nem látható körülmény miatt az alapszerződést az alábbiak szerint
módosítják.
"A szerződés eredeti szövege:
6.1. Felek megállapodnak, hogy az Eladó részére járó ellenszolgáltatás összege az ajánlatában
megajánlott, valamint a Szerződés 1. számú melléklete szerinti nettó egységárak alapján kerül
meghatározásra, és a szerződés mellékletében meghatározott teljes mennyiség átadás-átvétele esetén
Vevő nettó 6.215.200,- Ft vételár megfizetésére köteles Eladó részére. A vételár tartalmazza a belföldre
történő behozatallal, forgalomba hozatallal, csomagolással, szállítással, illetve átadással kapcsolatban
felmerülő összes költséget, közterhet (különösen a jövedéki adót), erre tekintettel Eladót a vételáron felül
nem illeti meg további díjazás.
A szerződés módosított szövege:
6.1. Felek megállapodnak, hogy az Eladó részére járó ellenszolgáltatás összege az ajánlatában
megajánlott, valamint a Szerződés 1. számú melléklete szerinti nettó egységárak alapján kerül
meghatározásra, és a szerződés mellékletében meghatározott teljes mennyiség átadás-átvétele esetén
Vevő nettó 6.576.615,- Ft vételár megfizetésére köteles Eladó részére. A vételár tartalmazza a belföldre
történő behozatallal, forgalomba hozatallal, csomagolással, szállítással, illetve átadással kapcsolatban
felmerülő összes költséget, közterhet (különösen a jövedéki adót), erre tekintettel Eladót a vételáron felül
nem illeti meg további díjazás."
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: Nemzetközi tényezők:
1. alapanyagok: Az alapanyagok esetében az áremelkedés oka elsősorban az Európában és Ázsiában
fellépő keresletnövekedés, amely nagymértékű szükséglet problémákat generál az alapanyagok
hozzáférhetőségének terén. Jelenleg a kereslet lényegesen felülmúlta a kínálatot, amely áremelkedést
jelent. Az alapszerződés tárgyát képező termékek gyártásához használt alapanyagok közül néhány
példa: géz, cellulóz, kötszerészeti nem szőtt szálfátyol, TMS nem szőtt szálfátyol, fólia sterilezéshez,
szuperabszorbens. Ezen alapanyagokból kerülnek legyártásra a mull sebfedők, a műtéti lepedők, az
egyszerhasználatos lepedők, a műtéti szettek, a papírvatták, a sterilezési fóliatekercsek, valamint a
nadrágpelenkák.
2. áram és gáz: Minden gyártási folyamat elengedhetetlen költsége, amely 2021. évben az Energiatőzsdén,
annak 20 éves fennállása alatt az áram és a gáz ára egyaránt a legmagasabb szintet érte el.
3. fuvarozás: Az a tényező, amely nélkül a gyártás nem képes funkcionálni, mivel az alapanyagokat és a
Vevőhöz szállított késztermékeket is érinti. A szállítási árak emelkedtek függetlenül attól, hogy milyen
útvonalon teljesítik azt.
4. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) – az orvostechnikai
eszközökről szóló rendelet hatályba lépése, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002 (EK) rendelet és

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

245

az 1223/2009 (EK) rendelet változásai, valamint a Tanács 90/385/EGK és 93/42/EGK irányelveinek
hatályon kívül helyezése kapcsán a gyártók költségei jelentősen megnőttek az új, sokkal szigorúbb
szabályozásokhoz történő, szükségszerű alkalmazkodásból adódóan.
5. bérek: A minimálbér szintjének emelkedése jelentős költségnövekedést idéz elő a munkavállaló
bérköltségében is.
Belföldi tényezők:
1. áram és gáz: Eladó 2021. évben a díjtételeiben 150%-os változást viselt.
2. fuvarozás: A logisztikai cégek díjtételváltozásainak következtében a logisztikai költségek a belföldi
forgalomban 15%-kal emelkedtek.
3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) további többletköltségeket
eredményez az országos szinten történő regisztrálás szükségessége miatt.
4. bérek: Magyarország Kormánya döntése alapján a minimálbér összege 2022. évben 19,5%-kal nőtt, a
garantált bérminimum szintje pedig 19%-kal.
Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továb-biakban: Kbt.) 197. §
(1) bekezdése alapján alkalmazandó 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történik.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaiban jelölt feltételek maradéktalanul és együttesen teljesülnek
tekintettel arra, hogy
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre (az Előzményekben kifejtett körülmények);
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Az 1. sz.
szerződésmódosítás a teljes szerződéses ellenértéket mindösszesen 5,82%-kal növeli meg.).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6215200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6576615 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13084/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11226002214
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács György
Telefon: +36 302748235
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szennyvíziszap hasznosítás 2021”
Hivatkozási szám: EKR001396492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nagyatádi-Pécsi-Dombóvári körzet
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90400000-1

További tárgyak:
90513800-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: II.2.14) 3. pontban kibontva.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A várható szennyvíziszap mennyiség 3.980 tonna.
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AK a keretmegállapodásban nem vállal kötelezettséget a várható mennyiség lehívására.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés, hasznosítás folyamata.
Az AK nyertes AT-vel szembeni elvárása a keletkező szennyvíziszap átvétele és elszállítása, hasznosítása, az iszap
ártalmatlanítását nem fogadja el teljesítésként. Amennyiben AT ártalmatlanításra tesz ajánlatot, úgy ajánlata
érvénytelen. AK a hasznosítási módok közül azokat fogadja el, melyek esetében a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 2. számú melléklete alapján az iszapelhelyezési szorzó mértéke 0,8 (mezőgazdasági
hasznosítás (felhasználás szántóföldön, fásított területen, pl. nemesnyárültetvényben), engedélyezett rekultiváció,
komposztálás).
A részletes Műszaki Leírást a 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: 18 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 046 - 120809
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Nagyatádi-Pécsi-Dombóvári körzet
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/11 (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: Trans Injekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24907750214
Postai cím: Csokonai Utca 38
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
E-mail: office@transinjekt.hu
Telefon: +36 306233378
Internetcím(ek): (URL) www.transinjekt.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: 93649400 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022.06.21.
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VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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):

90400000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90400000-1

További tárgyak:
90513800-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: II.2.14) 3. pontban kibontva.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség 3.980 tonna.
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AK a keretmegállapodásban nem vállal kötelezettséget a várható mennyiség lehívására.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés, hasznosítás folyamata.
Az AK nyertes AT-vel szembeni elvárása a keletkező szennyvíziszap átvétele és elszállítása, hasznosítása, az iszap
ártalmatlanítását nem fogadja el teljesítésként. Amennyiben AT ártalmatlanításra tesz ajánlatot, úgy ajánlata
érvénytelen. AK a hasznosítási módok közül azokat fogadja el, melyek esetében a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 2. számú melléklete alapján az iszapelhelyezési szorzó mértéke 0,8 (mezőgazdasági
hasznosítás (felhasználás szántóföldön, fásított területen, pl. nemesnyárültetvényben), engedélyezett rekultiváció,
komposztálás).
A részletes Műszaki Leírást a 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: 18 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: 93649400
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Trans Injekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24907750214
Postai cím: Csokonai Utca 38
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
E-mail: office@transinjekt.hu
Telefon: +36 306233378
Internetcím(ek): (URL) www.transinjekt.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):
A Szerződés 6.1. a) pontja szerint:
„A szennyvíziszap hasznosításának nettó ellenértékét (egységárait) a Vállalkozó által az „Ártáblázat”
elnevezésű dokumentum tartalmazza.
Az „Ártáblázatban” feltüntetett egységárak tartalmazzák a szerződésszerű teljesítés valamennyi költségét
és ellenértéket, és a nyújtott szolgáltatások díját; azaz minden olyan költséget, mely a szerződésszerű
teljesítéshez, a komplettséghez szükséges, így például, de nem kizárólag a szennyvíziszap elszállításának
díját, a lerakóhelyi díjakat, az esetlegesen felmerülő hatósági díjakat, illetékeket; továbbá a megvalósításra
vonatkozó valamennyi járulékos munkát és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással
kapcsolatos valamennyi adót, díjat, valamint a gyűjtőedényzet biztosítását.”
A Vállalkozó a közvetlen megrendelésben meghatározott feladatai szerződésszerű teljesítéséért a
keretmegállapodás 1. számú mellékletében (Ártáblázatban) meghatározott egységárak alapján, a
tényleges megrendelés mértékének megfelelően jogosult vállalkozói díjra.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

250

A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 1. számú melléklete szerinti egységáraknak a módosítása
szükséges, tekintettel az alább kifejtettekre:
Az áremelést a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás árának előre nem látható jelentős növekedése
indukálja, aképpen, hogy a telephelyek szerinti megadott szolgáltatás egységárainak 35%-át képezi
üzemanyagköltség, melynek számottevő, hirtelen emelkedése indokolja az egységárak felülvizsgálatát,
azok módosítását a teljesítőképesség fenntartását megcélozva.
Az üzemanyag áremelkedése:
A benzin és gázolaj ára kettő tényezőtől függ: az olajárak változásától és a dollár-forint árfolyamtól.
Az orosz-ukrán háború 2022. február 24-én vette kezdetét, melynek globalizációs piaci hatása nem
elhanyagolható tárgyi kérdéskörben, tekintettel arra, hogy Oroszország olajexportjának nagybani (~ 70%)
kivonása a globális piacról energiaválságot idéz elő, melynek következtében a gáz, olaj és ebből fakadóan
az üzemanyag árak drasztikus emelkedése veszélyezteti a piaci szereplők fennmaradását.
Az olaj árát a kereslet-kínálat tényezők határozzák meg klasszikus makroökonómiai szempontok szerint.
A termelés és fogyasztás egyensúlyára nagy hatása van a Kőolaj Exportáló Országok Szövetsége nevű
szervezetnek (OPEC).
Továbbá nyertes ajánlattevő 2021. 12. 09. napján jelen szerződés előzményeképpen lefolytatott
közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatakor Magyarország Kormánya „az üzemanyagok hatósági áras
forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló” 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelettel, melyben 480
Ft/l árban maximalizálta az üzemanyag kiskereskedelmi mértékét.
2022. március 13-án hatályba lépő 626/2021, (XI. 13.) Korm. rendelet, ami „a veszélyhelyzettel összefüggő
egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazását” szabályozza kirekeszti a
nagy nyomású kútfejen tankoló 7,5 tonnát meghaladó össztömegű teherjárműveket az árstop hatálya alól.
Ársapka nélkül az alábbi árakkal lehet kalkulálni:
- 95-ös benzin: 622 Ft/liter
- Gázolaj: 708 Ft/liter
Felek a fenti indokok alapján a Szerződést közös megegyezéssel módosítják oly módon, hogy a
szolgáltatás üzemanyagárra vetített részét (egységárak 35%-a) módosítják, az egységár egyéb költségeit a
változások nem érintik.
A „Szolgáltatás” oszlop tartalmazza az eredetileg szerződött egységárakat, melyek a „Korrigált egységárak”
megnevezésű oszlop sorai szerint változnak.
Összességében megállapítható, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás értéke 12%- kal nő.
szolgáltatás korrigált szolgáltatás
5 750 Ft 6 735 Ft
8 125 Ft 9 518 Ft
6 875 Ft 8 054 Ft
11 250 Ft 13 179 Ft
14 000 Ft 16 401 Ft
14 400 Ft 16 870 Ft
12 500 Ft 14 644 Ft
11 875 Ft 13 912 Ft
üzemanyag költség (szolgáltatás egységárának 35%-a) korrigált üzemanyag ár (44%)
2 013 Ft 2 898 Ft
2 844 Ft 4 095 Ft
2 406 Ft 3 465 Ft
3 938 Ft 5 670 Ft
4 900 Ft 7 056 Ft
5 040 Ft 7 258 Ft
4 375 Ft 6 300 Ft
4 156 Ft 5 985 Ft
A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
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A keretösszeg változatlan maradt.
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: Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítja a szerződést.
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015 (X.27.)
korm. rendelet 22.§ (2) bek. b) pontja alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
„ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.”
A jelen szerződésmódosítás a 307/2015 (X.27.) korm. rendelet 22.§ (2) bek. b) pontjában rögzített
feltételeknek megfelel:
Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az
ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a Megrendelő
számára sem, valamint az Vállalkozó számára sem volt előre látható a szerződés megkötése időpontjában,
hogy olyan világpiaci változások fognak bekövetkezni, amelyek miatt a szerződés tárgyát képező
termékek alapanyagainak ára, valamint gyártásának költsége jelentősen növekedni fog.
Az egységár módosítása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét: a Szerződés alapján
további termékek beszerzésére nem kerül sor, a beszerzendő termékek paraméterei változatlanok az
eredeti Szerződéshez képest, a beszerzendő termékeket nem helyettesítik mással, a beszerzés tárgya, a
szerződéses konstrukció, sem a Szerződés keretösszege nem változik, kizárólag a Szerződés tárgyát képező
termékek egységára kerül módosításra.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 93649400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 93649400 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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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (11092/2022)
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: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75531906
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535500
E-mail: akekesi@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22312691
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemészeti eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001591802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hidrofób akrilát egytestű hátsó csarnok műlencse
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Hidrofób akrilát egytestű hátsó csarnok műlencse
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Szemlencse alapanyaga: Hidrofób acrylat, Szemlencse egytestű, Víztartalom < 4%, Hasznos optika átmérő: 6 mm,
Műlencse teljes átmérő: 13 mm, Optika típusa: Anterior aszimmetrikus biconvex, Optikai rész: UV szűrős, Optika
pereme: Éles 360o-ban, Szemlencse láb dőlésének szöge (anguláció) :0 o anguláció, Törésmutató:1,55, Haptika
típusa: módosított L haptika optikával megegyező, 2 db, Dioptria tartománya:+6,0 D –(+)40 D, A-konstans 118,4
500 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 50 db-os
konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon
belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket
biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(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 197 - 475350
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hidrofób akrilát egytestű hátsó csarnok műlencse
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/30 (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: Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37440352
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelszolgalat.hungary@alcon.com
Telefon: +36 703724312
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: 18000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4)
bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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):

33100000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofób akrilát egytestű hátsó csarnok műlencse
Szemlencse alapanyaga: Hidrofób acrylat, Szemlencse egytestű, Víztartalom < 4%, Hasznos optika átmérő: 6 mm,
Műlencse teljes átmérő: 13 mm, Optika típusa: Anterior aszimmetrikus biconvex, Optikai rész: UV szűrős, Optika
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pereme: Éles 360o-ban, Szemlencse láb dőlésének szöge (anguláció) :0 o anguláció, Törésmutató:1,55, Haptika
típusa: módosított L haptika optikával megegyező, 2 db, Dioptria tartománya:+6,0 D –(+)40 D, A-konstans 118,4
500 db/év
Nyertes ajánlattevő az árut az ajánlatkérő központi raktárába szállítja le költségmentesen, ahol 50 db-os
konszignációs raktárkészletet biztosít. A konszignációs raktárból való fogyás visszapótlását max. 3 munkanapon
belül biztosítani kell.
A lerakodás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket
biztosítani. Áruátvétel hétfőtől csütörtökig 7-14 óráig, pénteken 7-13 óráig történik.
(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: 18475794
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37440352
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelszolgalat.hungary@alcon.com
Telefon: +36 703724312
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés III.1. pontjában rögzített rendelkezés az alábbiakkal került
kiegészítésre:
Szerződés eredeti III.1. pontja:
„1. A termékek ellenértékét (vételár) – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen
szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is -a felek az Eladó ajánlata alapján az
alábbiak szerint határozzák meg:
9 000 000,- Ft+Áfa, azaz kilencmillió forint+Áfa/12 hónap.”
Szerződés módosított III.1. pontja:
„1. A termékek ellenértékét (vételár) – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen
szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is -a felek az Eladó ajánlata alapján az
alábbiak szerint határozzák meg:
9 000 000,- Ft+Áfa, azaz kilencmillió forint+Áfa/12 hónap azzal, hogy 2021. október 1. napjától kezdődő
teljesítések tekintetében (amely teljesítések magukba foglalják a 2021. október 1. napjáig megrendelésre
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nem került, Eladó által nem teljesített fennmaradó mennyiséget) a termékek ellenértéke (vételára)
9.475.794,- Ft+Áfa, azaz kilencmillió-négyszázhetvenötezer-hétszázkilencvennégy forint+Áfa/12 hónap.”
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 Szerződésmódosító okiratban meghatározott módosításra a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontjában foglalt jogalapot alkalmazzák.
Vevő előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette az ellenérték változásának pontos feltételeit és
tartalmát már a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, azaz az ellenérték változásának pontos részletei
már minden ajánlattevő számára ismertek voltak ajánlatuk adása pillanatában.
Az ellenérték jelen módosítása a szerződés általános jellegét nem változtatta meg, nem történt egyéb,
mint a KSH által meghatározott árindex mértékéig történő áremelés a szerződés teljesítésének 13.
hónapjától kezdődő teljesítések tekintetében az előre ismertetett és pontosan meghatározott feltételek
szerint, mely nem alkalmas az általános jelleg megváltoztatására, mert nem helyettesítette mással az
árukat, nem változott meg a beszerzés fajtája, nem változott meg a szerződéssel elérni kívánt cél.
A szerződésmódosítás aláírására 2021. december 14. napján került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 18000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18475794 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (13695/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62073554
Postai cím: Rákóczi Utca 58-64
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Dede Adél
Telefon: +36 52273135
E-mail: hgszi@hgszi.hu
Fax: +36 52273135
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hgszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési alapanyagok beszerzése 14 részben
Hivatkozási szám: EKR001132502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Száraz, nehézáru beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15870000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2.
4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4.
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.
4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15.
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4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
11.rész Száraz, nehéz, fűszeráru beszerzése a HGSZI részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
1.Szárazáru: fűszerek
423,72 kg/év különféle fűszeráru,
675 db/év különféle fűszeráru.
2.Szárazáru: pástétomok
4.880 db/év különféle pástétom,
125 kg/év különféle pástétom.
3.Szárazáru: nehézáru
24.551,5 kg/év különféle nehézáru,
1.001 liter/év különféle nehézáru,
405 db/év különféle nehézáru.
4.Szárazáru: ételízesítők
2.539 kg/év különféle ételízesítő,
380 db/év különféle ételízesítő.
5.Szárazáru: édesipari termékek
6.737,5 kg/év különféle édesipari termék,
63.151 darab/év különféle édesipari termék,
83 doboz/év különféle édesipari termék.
6.Szárazhüvelyesek
1.960 kg/év különféle szárazhüvelyes termék.
7. Olaj
7.200 Liter/év különféle olaj.
A megadott mennyiségektől + 30 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni
nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak
típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 036 - 089861
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2021/11rész Rész száma: 11 Elnevezés: Száraz, nehézáru beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/01/29 (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: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 132959419 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás az EKR001132502020 azonosítószámú eljárás 11.ajánlati része tekintetében
kerül feladásra.
A 11.rész 2.sz. szerződés módosítása aláírásának napja 2022. május 2.
Az EKR sajátosságai miatt csak egymás után lehet feladni a további 13 rész 2.sz. szerződésmódosítási
hirdetményeit.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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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. § 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:
2022/06/30 (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:
15870000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2.
4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4.
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.
4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
11.rész Száraz, nehéz, fűszeráru beszerzése a HGSZI részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
1.Szárazáru: fűszerek
423,72 kg/év különféle fűszeráru,
675 db/év különféle fűszeráru.
2.Szárazáru: pástétomok
4.880 db/év különféle pástétom,
125 kg/év különféle pástétom.
3.Szárazáru: nehézáru
24.551,5 kg/év különféle nehézáru,
1.001 liter/év különféle nehézáru,
405 db/év különféle nehézáru.
4.Szárazáru: ételízesítők
2.539 kg/év különféle ételízesítő,
380 db/év különféle ételízesítő.
5.Szárazáru: édesipari termékek
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6.737,5 kg/év különféle édesipari termék,
63.151 darab/év különféle édesipari termék,
83 doboz/év különféle édesipari termék.
6.Szárazhüvelyesek
1.960 kg/év különféle szárazhüvelyes termék.
7. Olaj
7.200 Liter/év különféle olaj.
A megadott mennyiségektől + 30 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni
nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak
típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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: 163868133
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek között Szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) került aláírásra 2021. január 29. napján. Mely
Szerződés 2021. december 30. napján (1. alkalommal) módosításra került.
A szerződés módosítására a Szerződés 1. pontjában foglalt 6 és 7. bekezdései, annak 5. pontjának 1.
bekezdése valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel kerül sor.
Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap
fennállását és a
következőket állapították meg.
A Kbt. 141. § (4) „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az
alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
Felek kijelentik, hogy a módosítás indokoló előre nem látható körülmények
-forint/euro árfolyam előre nem látható emelkedése,
-üzemanyag árak előre nem látható emelkedése,
-beszerzési árak előre nem látható emelkedésem
-energia árak előre nem látható emelkedése,
-takarmányárak-csomagolóanyagok előre nem látható emelkedése,
-import áruk előre nem látható emelkedése,
-bérköltségek, bérleti díjak emelkedése.
Eladó mindent megtett egyéb helyettesítő, egyenértékű termék beszerzése, új beszerzési piac
felkutatására – azonban ezen termékek árában is előre nem látható piaci áremelkedést tapasztalt.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Felek kijelentik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 25.569.104,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 28.124.126,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 36.179.590,- HUF/év
Az eredeti árhoz képest a növekedés mértéke 141,50 % (azaz 41,50 % mely nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át).
A Felek az egységárakat 2022. május 2. napjával módosítják (csak a szerződés ellenértéke változott).
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 25.569.104,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 28.124.126,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 36.179.590,- HUF/év
A szerződés/rész eredeti összértéke (mely a 30%-os opciós mértéket is magában foglalja): 132.959.419,HUF
A szerződés/rész végleges összértéke 2.sz. módosítást követően (mely a 30%-os opciós mértéket is
magában foglalja): 163.868.133,- HUF
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III. A szerződésmódosítás tartalma
A szerződésmódosítás 2022. május 2. napjával hatályos.
A Szerződés 3.1. pontja az 1.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 11. rész
tekintetében nettó 36.561.364,- Ft, azaz harminchatmillió-ötszázhatvenegyezer-háromszázhatvannégy
forint + Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
A Szerződés 3.1. pontja a 2.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 11. rész
tekintetében nettó 47.033.467,- Ft, azaz negyvenhétmillió-harmincháromezer-négyszázhatvanhét forint +
Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, szerződés
módosítására irányuló jogalap fennállását és a
következőket állapították meg.
A Kbt. 141. § (4) „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az
alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
Felek kijelentik, hogy a módosítás indokoló előre nem látható körülmények
-forint/euro árfolyam előre nem látható emelkedése,
-üzemanyag árak előre nem látható emelkedése,
-beszerzési árak előre nem látható emelkedésem
-energia árak előre nem látható emelkedése,
-takarmányárak-csomagolóanyagok előre nem látható emelkedése,
-import áruk előre nem látható emelkedése,
-bérköltségek, bérleti díjak emelkedése.
Eladó mindent megtett egyéb helyettesítő, egyenértékű termék beszerzése, új beszerzési piac
felkutatására – azonban ezen termékek árában is előre nem látható piaci áremelkedést tapasztalt.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Felek kijelentik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez
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cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 25.569.104,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 28.124.126,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 36.179.590,- HUF/év
Az eredeti árhoz képest a növekedés mértéke 141,50 % (azaz 41,50 % mely nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át).
A Felek az egységárakat 2022. május 2. napjával módosítják (csak a szerződés ellenértéke változott).
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 25.569.104,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 28.124.126,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 36.179.590,- HUF/év
A szerződés/rész eredeti összértéke (mely a 30%-os opciós mértéket is magában foglalja): 132.959.419,HUF
A szerződés/rész végleges összértéke 2.sz. módosítást követően (mely a 30%-os opciós mértéket is
magában foglalja): 163.868.133,- HUF
III. A szerződésmódosítás tartalma
A szerződésmódosítás 2022. május 2. napjával hatályos.
A Szerződés 3.1. pontja az 1.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 11. rész
tekintetében nettó 36.561.364,- Ft, azaz harminchatmillió-ötszázhatvenegyezer-háromszázhatvannégy
forint + Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
A Szerződés 3.1. pontja a 2.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 11. rész
tekintetében nettó 47.033.467,- Ft, azaz negyvenhétmillió-harmincháromezer-négyszázhatvanhét forint +
Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 142923927 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 163868133 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

2 adott esetben

265

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

266

Legfőbb Ügyészség (10225/2022)
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: Legfőbb Ügyészség
Nemzeti azonosítószám: 15300148241
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Norbert
Telefon: +36 15515750
E-mail: Gazdasagi@mku.hu
Fax: +36 14725655
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ugyeszseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: e-Evidence rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001184752021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
30233100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: e-Evidence rendszer kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

30233100-2

További tárgyak:
48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Legfőbb Ügyészség Informatikai Központja, 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 21. szám.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A szerződés tárgya hardvereszközök szállítása, integrációja, üzemeltetési környezet kialakítása
1 db storage
Kivitel Maximum 2U helyfoglalású ház, szabványos szerver rack szekrénybe szerelhető legyen.
Diszk kapacitás • minimum 12db 3,5” merevlemez hellyel rendelkezzen
o 2db 8TB NSAS méretű merevlemez,
o 2db 900GB SAS 15k méretű merevlemez.
Bővíthetőség További bővítődobozokkal minimum 264 merevlemezig bővíthető legyen
Controller Dual controller minimum 8GB cache-el és raid 6 támogatással.
Szerver illesztés Controllerenként minimum 4db 12Gb SAS porttal rendelkezzen.
Power Redundáns, maximum 580W, minimum Platinum tápegység.
Kiegészítők • rack sín
• 4db 12Gb HD-Mini-SAS 2m kábel
SW támogatás A kiszolgálókra vonatkozóan a firmware frissítéseknek letölthetőnek kell lennie a jótállási idő lejárta
után is.
1 db rack szerver
Kivitel Maximum 1U helyfoglalású ház, szabványos szerver rack szekrénybe szerelhető legyen. Szerszám nélküli
szerelhetőség.
Processzor 2 db Intel Gold 6226R 2,9 GHz, 16 mag, vagy azzal egyenértékű.
Memória 128 GB (4 db 32GB-os modul), ECC, DDR4, 2666 MHz RDIMM modulokból. Csak a szerver gyártójával
megegyező gyártójú modulok ajánlhatók meg. A rendszer legyen bővíthető 3TB-ig.
Diszk kapacitás PCIe kártyán csatlakoztatható minimum 2db M.2 240GB SSD kártya rendszer számára.
LAN hálózat illesztés Minimum 2 db 10G Base-T ethernet csatoló.
Adat hálózat illesztés Minimum 2 db 12Gb/s SAS/SATA HBA csatlakozás.
Menedzsment Teljes értékű távmenedzsment kártya, képernyő átvétellel és virtuális képfájl csatolással, dedikált
hálózati csatolóval. Elvárás, hogy a kártya teljeskörű használatához szükséges szoftver licenc a vásárláskor az
eszköz teljes élettartalmára szóljon (örökös licenc).
Power Redundáns, maximum 750W, minimum Platinum tápegység, menet közben cserélhető
Rack sín kábelvezető karral.
Biztosítson helyszíni diagnosztizálási lehetőséget mobilalkalmazásos támogatással, NFC-n keresztül.
Hűtés Redundáns hűtés.
Belső Dual SD, BOSS kártya támogatás Képes legyen 2db SD kártya fogadására, illetve 2db M.2 SSD boot-olásra
BOSS kártyán keresztül (két M.2 SSD RAID 1-be köthető legyen).
Operációs rendszer támogatás Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V,
Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
SW támogatás A kiszolgálókra vonatkozóan a firmware frissítéseknek letölthetőnek kell lennie a jótállási idő lejárta
után is.
Gyártói jótállás
Storage, szalagos adattár, szerverek A gyártói által vállalt, de legalább 1 év helyszíni jótállás, legalább a
hibabejelentéstől számított következő munkanapi támogatással.
Feladat továbbá az integrációs feladatok ellátása és az üzemeltetési környezetet kialakítása.
A szolgáltatás a meghatározott hardver elemek felhasználásával az e-Evidence rendszer üzemeltetési
környezetének kialakítása, amely az alábbi résztevékenységeket foglalja magában:
• a Rendszer működéséhez szükséges operációs rendszer és szoftverek telepítése és paraméterezése, szükséges
beállítások elvégzése;
• a Rendszernek az Igazságügyi Minisztérium és a NISZ Zrt. által működtetett e-Codex infrastruktúrához való
csatlakoztatása Domibus-on keresztül;
• a Rendszernek az Európai Bizottság PKI Cloud Service-éhez, a Court Database-éhez (CDB), eTranslation Serviceéhez, valamint Configuration Management Tool-jához (CMT) történő csatlakoztatása;
• a Rendszer teljes körű tesztelése;
• valamennyi résztevékenység részletes dokumentálása; valamint
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• üzemeltetői és megvalósulási leírás készítése és átadása.
Az e-Evidence rendszert Hyper-V virtualizációs környezetbe telepített Windows Server-en vagy CentOS, illetve
azzal egyenértékű Linux operációs rendszeren futó alábbi komponensek alkotják:
• NGINX vagy Apache web-szerver;
• MySQL adatbázis-szerver;
• Tomcat alkalmazás-szerver;
• Java OpenJDK környezet;
• Domibus komponensek;
• OpenLDAP / Active Directory;
• Keycloak;
• e-Evidence Portal Reference Implementation legfrissebb kiadása.
A Portal Reference Implementation a Spring Boot keretrendszerre épül, Tomcat alkalmazásszerverrel. Az
adatbázissal történő kommunikáció JDBC API-n történik, SQL-92 kompatibilis JDBC 4 meghajtón keresztül. Az
ajánlattevő feladata az Európai Bizottság PKI Cloud Service és az általa kibocsátott tanúsítványok integrálása is. Az
e-Evidence rendszert az Európai Bizottság által kizárólag angol nyelven rendelkezésre bocsátott műszaki leírások
alapján kell üzembe helyezni, melyeket az ügyészség bocsát az ajánlattevő rendelkezésére. Az Európai Bizottság a
Rendszer telepítését és működtetését Linux operációs rendszer alatt teszteli és támogatja, így a műszaki leírások
és az e-Evidence Service Desk által biztosított támogatás is csak ezt fedik le, ezek azonban önmagukban nem
zárják ki a Microsoft technológiákon alapuló megvalósítást.
A megajánlott eszközöket a hivatalos, magyarországi értékesítési csatornán keresztül szükséges szállítani, melyről
a gyártó
magyarországi hivatalos képviseletének nyilatkozatát az ajánlatba szükséges becsatolni.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgya
egyértelmű
jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §
(3) és (5)
bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben
érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
Teljesítési határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap, a II.2.7. pont szerinti 2 hónap alatt Ajánlatkérő
60 napot ért.
(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: 2 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: BBA-5.2.2/16-2020-00001
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 067 - 176933
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: adásvételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/11 (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: 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)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13232300 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás dátuma 2022. május 9.
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
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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.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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):

30233100-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30233100-2

További tárgyak:
48820000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Legfőbb Ügyészség Informatikai Központja, 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 21. szám.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgya hardvereszközök szállítása, integrációja, üzemeltetési környezet kialakítása
1 db storage
Kivitel Maximum 2U helyfoglalású ház, szabványos szerver rack szekrénybe szerelhető legyen.
Diszk kapacitás • minimum 12db 3,5” merevlemez hellyel rendelkezzen
o 2db 8TB NSAS méretű merevlemez,
o 2db 900GB SAS 15k méretű merevlemez.
Bővíthetőség További bővítődobozokkal minimum 264 merevlemezig bővíthető legyen
Controller Dual controller minimum 8GB cache-el és raid 6 támogatással.
Szerver illesztés Controllerenként minimum 4db 12Gb SAS porttal rendelkezzen.
Power Redundáns, maximum 580W, minimum Platinum tápegység.
Kiegészítők • rack sín
• 4db 12Gb HD-Mini-SAS 2m kábel
SW támogatás A kiszolgálókra vonatkozóan a firmware frissítéseknek letölthetőnek kell lennie a jótállási idő lejárta
után is.
1 db rack szerver
Kivitel Maximum 1U helyfoglalású ház, szabványos szerver rack szekrénybe szerelhető legyen. Szerszám nélküli
szerelhetőség.
Processzor 2 db Intel Gold 6226R 2,9 GHz, 16 mag, vagy azzal egyenértékű.
Memória 128 GB (4 db 32GB-os modul), ECC, DDR4, 2666 MHz RDIMM modulokból. Csak a szerver gyártójával
megegyező gyártójú modulok ajánlhatók meg. A rendszer legyen bővíthető 3TB-ig.
Diszk kapacitás PCIe kártyán csatlakoztatható minimum 2db M.2 240GB SSD kártya rendszer számára.
LAN hálózat illesztés Minimum 2 db 10G Base-T ethernet csatoló.
Adat hálózat illesztés Minimum 2 db 12Gb/s SAS/SATA HBA csatlakozás.
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Menedzsment Teljes értékű távmenedzsment kártya, képernyő átvétellel és virtuális képfájl csatolással, dedikált
hálózati csatolóval. Elvárás, hogy a kártya teljeskörű használatához szükséges szoftver licenc a vásárláskor az
eszköz teljes élettartalmára szóljon (örökös licenc).
Power Redundáns, maximum 750W, minimum Platinum tápegység, menet közben cserélhető
Rack sín kábelvezető karral.
Biztosítson helyszíni diagnosztizálási lehetőséget mobilalkalmazásos támogatással, NFC-n keresztül.
Hűtés Redundáns hűtés.
Belső Dual SD, BOSS kártya támogatás Képes legyen 2db SD kártya fogadására, illetve 2db M.2 SSD boot-olásra
BOSS kártyán keresztül (két M.2 SSD RAID 1-be köthető legyen).
Operációs rendszer támogatás Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V,
Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
SW támogatás A kiszolgálókra vonatkozóan a firmware frissítéseknek letölthetőnek kell lennie a jótállási idő lejárta
után is.
Gyártói jótállás
Storage, szalagos adattár, szerverek A gyártói által vállalt, de legalább 1 év helyszíni jótállás, legalább a
hibabejelentéstől számított következő munkanapi támogatással.
Feladat továbbá az integrációs feladatok ellátása és az üzemeltetési környezetet kialakítása.
A szolgáltatás a meghatározott hardver elemek felhasználásával az e-Evidence rendszer üzemeltetési
környezetének kialakítása, amely az alábbi résztevékenységeket foglalja magában:
• a Rendszer működéséhez szükséges operációs rendszer és szoftverek telepítése és paraméterezése, szükséges
beállítások elvégzése;
• a Rendszernek az Igazságügyi Minisztérium és a NISZ Zrt. által működtetett e-Codex infrastruktúrához való
csatlakoztatása Domibus-on keresztül;
• a Rendszernek az Európai Bizottság PKI Cloud Service-éhez, a Court Database-éhez (CDB), eTranslation Serviceéhez, valamint Configuration Management Tool-jához (CMT) történő csatlakoztatása;
• a Rendszer teljes körű tesztelése;
• valamennyi résztevékenység részletes dokumentálása; valamint
• üzemeltetői és megvalósulási leírás készítése és átadása.
Az e-Evidence rendszert Hyper-V virtualizációs környezetbe telepített Windows Server-en vagy CentOS, illetve
azzal egyenértékű Linux operációs rendszeren futó alábbi komponensek alkotják:
• NGINX vagy Apache web-szerver;
• MySQL adatbázis-szerver;
• Tomcat alkalmazás-szerver;
• Java OpenJDK környezet;
• Domibus komponensek;
• OpenLDAP / Active Directory;
• Keycloak;
• e-Evidence Portal Reference Implementation legfrissebb kiadása.
A Portal Reference Implementation a Spring Boot keretrendszerre épül, Tomcat alkalmazásszerverrel. Az
adatbázissal történő kommunikáció JDBC API-n történik, SQL-92 kompatibilis JDBC 4 meghajtón keresztül. Az
ajánlattevő feladata az Európai Bizottság PKI Cloud Service és az általa kibocsátott tanúsítványok integrálása is. Az
e-Evidence rendszert az Európai Bizottság által kizárólag angol nyelven rendelkezésre bocsátott műszaki leírások
alapján kell üzembe helyezni, melyeket az ügyészség bocsát az ajánlattevő rendelkezésére. Az Európai Bizottság a
Rendszer telepítését és működtetését Linux operációs rendszer alatt teszteli és támogatja, így a műszaki leírások
és az e-Evidence Service Desk által biztosított támogatás is csak ezt fedik le, ezek azonban önmagukban nem
zárják ki a Microsoft technológiákon alapuló megvalósítást.
A megajánlott eszközöket a hivatalos, magyarországi értékesítési csatornán keresztül szükséges szállítani, melyről
a gyártó
magyarországi hivatalos képviseletének nyilatkozatát az ajánlatba szükséges becsatolni.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
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Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgya
egyértelmű
jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §
(3) és (5)
bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben
érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
Teljesítési határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap, a II.2.7. pont szerinti 2 hónap alatt Ajánlatkérő
60 napot ért.
(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: 2 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: 13232300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) 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)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő a szerződésmódosítás létrejöttétől számított 60 napra módosul.
Műszaki tartalom módosul, LAN Hálózat illesztése tekintetében 4 db broadcom 57416 Dual Port 10 GbE
BASE-T &5720 Dual Port 1 GbE BASE-T, rNDC (540-BBUK) eszköz kerül beépítésre
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A módosítás jogcíme Kbt. 141.§ (4) c)
Az ajánlatadást követően súlyosbodott globális félvezetőhiány okán és a környező országokban kialakult
háborús helyzet miatt a Szerződés tárgyát képező egyes termékek (QLogic FastLinQ 41164 Quad Port
10GbE BASE-T, rNDC (555-BDYB)) szállítása – az Eladó által megjelölt vis maior helyzet okán - nem
megoldható. Eladó által a hiányzó alkatrész pótlására felajánlott terméket a Vevő megvizsgálta és a
közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírásra figyelemmel az eredetileg megajánlott
alkatrésszel egyenértékűnek találta.
Eladó a levelében jelezte továbbá, hogy - figyelemmel a rack szekrény gyártási időszükségletére és az
azt követő integrációs feladatokra - a szerződés teljesítési határidejét a teljesítésre felajánlott alkatrész
elfogadásától számított 60 napra szükséges módosítani.
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: 13232300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13232300 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 (13620/2022)
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: HU110
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): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Balesetveszélyes fák kivágása 2020
Hivatkozási szám: EKR000774022020
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: Hajdú, Szolnok, Szabolcs
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

77211400-6

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77211400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő
által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag
ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék
eltakarítása.
A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos
ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény
biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.
A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:
1. alpin technikával,
2. emelőkosaras autó segítségével,
3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.
A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség
lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos
megadására a fák jelentős száma miatt – az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra
vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges,
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik,
közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája
stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra
vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet
a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni
az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével
visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt
munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított
10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel
a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően
haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes
Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői
hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban
meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát
képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.
A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli
időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő
eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás
alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén
ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek.
Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell
távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek
címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott
ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet
ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére.
Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül
max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig
maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni
10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során
keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében
végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell
egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes
ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.
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A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet
szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 031 - 077872
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hajdú, Szolnok, Szabolcs
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/01/29 (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: ZSOMBOLY Építőipari, Szolgáltató, Természetvédő és Barlangkutató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42265760
Postai cím: Gyertyán Utca 22
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: zsomboly.fa@chello.hu
Telefon: +36 309679151
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46401185
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: J-CS-A kereskedelmi és erdészeti betéti társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72996881
Postai cím: Muhi Ut 29
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 306332598
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Magyari Miklós László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62209883
Postai cím: Hunyadi Út 8.
Város: Tornyosnémeti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3877
Ország: Magyarország
E-mail: magyari.miklos@freemail.hu
Telefon: +36 707730272
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 52000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz.mód dátuma: 2022.06.20.
Szerz.mód jogcíme: Kbt. 141.§ (2) bek.
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
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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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

77211400-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77211400-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő
által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag
ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék
eltakarítása.
A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos
ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény
biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.
A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:
1. alpin technikával,
2. emelőkosaras autó segítségével,
3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.
A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség
lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos
megadására a fák jelentős száma miatt – az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra
vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges,
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik,
közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája
stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra
vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet
a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni
az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével
visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt
munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított
10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel
a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően
haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes
Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői
hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban
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meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát
képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.
A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli
időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő
eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás
alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén
ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek.
Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell
távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek
címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott
ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet
ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére.
Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül
max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig
maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni
10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során
keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében
végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell
egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes
ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.
A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet
szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.
(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: 57100000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyari Miklós László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62209883
Postai cím: Hunyadi Út 8.
Város: Tornyosnémeti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3877
Ország: Magyarország
E-mail: magyari.miklos@freemail.hu
Telefon: +36 707730272
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: J-CS-A kereskedelmi és erdészeti betéti társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72996881
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Postai cím: Muhi Ut 29
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 306332598
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ZSOMBOLY Építőipari, Szolgáltató, Természetvédő és Barlangkutató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42265760
Postai cím: Gyertyán Utca 22
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: zsomboly.fa@chello.hu
Telefon: +36 309679151
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46401185
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 Eredeti Szerződés 4.3. pontja az alábbiakat rögzíti a keretösszeg kapcsán:
„Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések összesített ellenértéke nem haladhatja meg a 52.000.000,HUF + ÁFA keretösszeget.”
Felek az Eredeti Szerződés 4.3. pontjában foglaltakat az alábbi szövegre módosítják (a módosított
szövegrész vastag, dőlt kiemeléssel jelölve):
„Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések összesített ellenértéke nem haladhatja meg a 57.100.000,HUF + ÁFA keretösszeget”
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 3.1. Felek rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés 4.3. pont szerinti módosításra a Kbt.
141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.
Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően rögzítik az alábbi, az Eredeti Szerződésben található
keretösszeg módosításával összefüggő körülményeket:
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„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 2021.
május 6. 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 az 52.000.000 Ft keretösszeg 10 %-a 5.200.000 Ft, így a 10%-os növekedés 57.200.000 Ft-ot jelentene,
viszont az Eredeti Szerződés keretösszegének – jelen 1. sz. módosítás eredményeként – megnövelt
összege 57.100.000 Ft, ami 5.100.000 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.
3.2. Az Eredeti Szerződés 24 hónapos időbeli hatálya 2023. január 29. napján telik le. Jelenleg mindössze
10.000 Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 51.990.000 Ft összeg már lehívásra
került.
Ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt esetlegesen felmerülő további szolgáltatás
igénybevételére nem áll rendelkezésre elegendő összeg Megrendelő számára.
3.3. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként
megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről
(2021. május 6.) című 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 51.990.000 Ft, amelynek 10 %-a 5.199.000 Ft.
Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (5.100.000
Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (5.199.000 Ft). Mivel a módosítás összege nem
haladja meg ezt az összeget, így jelen 1.sz. Szerződésmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban foglaltaknak
megfelel.
3.4. 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.
3.5. 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: 52000000 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 57100000 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 Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13589/2022)
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 Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Szilvia
Telefon: +36 307723836
E-mail: Horvath.Szilvia@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fólia beszerzés 2021.
Hivatkozási szám: EKR000751702021
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: Remittenda tasak
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

44174000-0

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44174000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Hírlap Logisztikai Üzem, 1089 Budapest, Orczy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Keretmegállapodás keretében a KD részét képező Részletes ártáblázatban megnevezett remittenda tasak
szállítása a megadott teljesítési helyre, összesen nettó 44.000.000 Ft keretösszeg értékben a Magyar Posta Zrt.
szervezeti egysége részére.
A beszerezni kívánt termék részletes műszaki specifikációját a KD részeként kiadott Műszaki leírás tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre kerülő tasakok teljes és pontos mennyiségét a beszerzés jellegét
figyelembe véve nem tudja előre pontosan meghatározni, ezért Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy
az Ajánlatkérő által kiadott terméklistában reprezentatív, az ajánlattételt elősegítő prognosztizáló mennyiség
került meghatározásra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a
keretmegállapodás második részében az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje
összesen nettó 14.666.666 Ft értékben.
Az értékelés alapját képező ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára, tervezett mennyiségre kalkulált érték, amely
mennyiség a KD részét képező táblázatban szereplő tasakok mennyisége.
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelésekre kerül sor a keretmegállapodás keretében.
A keretmegállapodás aláírása önmagában nem jelenti a műszaki leírásban részletezett termék megrendelését,
erre vonatkozó kötelezettséget kizárólag az egyedi megrendelés keletkeztet.
(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 235 - 616668
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-64272/2021. Rész száma: 3 Elnevezés: Remittenda tasak
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10470301205
Postai cím: Hársfa Utca 4-8.
Város: Tiszalúc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3565
Ország: Magyarország
E-mail: info@sydnex.hu
Telefon: +36 309423903
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 44000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja 2022.06.24.
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)
bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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):

44174000-0
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44174000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Hírlap Logisztikai Üzem, 1089 Budapest, Orczy tér 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a KD részét képező Részletes ártáblázatban megnevezett remittenda tasak
szállítása a megadott teljesítési helyre, összesen nettó 44.000.000 Ft keretösszeg értékben a Magyar Posta Zrt.
szervezeti egysége részére.
A beszerezni kívánt termék részletes műszaki specifikációját a KD részeként kiadott Műszaki leírás tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre kerülő tasakok teljes és pontos mennyiségét a beszerzés jellegét
figyelembe véve nem tudja előre pontosan meghatározni, ezért Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy
az Ajánlatkérő által kiadott terméklistában reprezentatív, az ajánlattételt elősegítő prognosztizáló mennyiség
került meghatározásra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a
keretmegállapodás második részében az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje
összesen nettó 14.666.666 Ft értékben.
Az értékelés alapját képező ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára, tervezett mennyiségre kalkulált érték, amely
mennyiség a KD részét képező táblázatban szereplő tasakok mennyisége.
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelésekre kerül sor a keretmegállapodás keretében.
A keretmegállapodás aláírása önmagában nem jelenti a műszaki leírásban részletezett termék megrendelését,
erre vonatkozó kötelezettséget kizárólag az egyedi megrendelés keletkeztet.
(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: 44000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10470301205
Postai cím: Hársfa Utca 4-8.
Város: Tiszalúc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3565
Ország: Magyarország
E-mail: info@sydnex.hu
Telefon: +36 309423903
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás időpontja 2022.06.24. A keretmegállapodás egyetlen termékének egységára, a
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kapcsolattartó személyek (1. sz. függelék) valamint a teljesítési hely (1.sz. melléklet) változik. Az egységár
növekedésével a keretösszeg nem változik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés módosításának alapja a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja. A felhívott
jogszabályhely ca) alpontja szerint a módosítást olyan körülménynek kell szükségessé tenni, amelyeket
ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre . Jelen esetben Eladó jelezte, hogy a termék
alapanyagára, továbbá a minimálbér emelése és az üzemanyagár növekedése összességében 41,8 %-os
egységár növekedést (kerekítve 42%) jelentenek. Ezen körülmények alapján a feltételnek a módosítás
megfelel. A cb) alpont szerinti feltételnek a módosítás megfelel, tekintettel arra, hogy a szerződés általános
jellegét – mely termék adásvételére irányuló keretmegállapodás – nem változtatja meg.
A cc) alpont szerinti feltételnek a módosítás megfelel, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése
– mely összesen a ca) alpont szerinti indokokat figyelembevéve 42% - nem haladja meg az 50%-ot, a
keretösszeg pedig nem változik.
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: 44000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 44000000 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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MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (13585/2022)
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: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13546904205
Postai cím: József Attila Utca 78
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vojtilla László
Telefon: +36 46519300
E-mail: vojtilla.laszlo@miviz.hu
Fax: +36 46519306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvíztisztítás technológiai segédanyagok
Hivatkozási szám: EKR001030552021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Polielektrolit víztelenítéshez
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: MIVÍZ Kft. Szennyvíztisztító telep, Miskolc, 11014/2 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A keletkező iszap vízteleníthetőségének javítására alkalmazott vegyszer, kationos polielektrolit, szilárd
halmazállapotú.
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- A folyamatosan keletkező iszap kezeléséhez automata beoldó és adagolórendszer került kiépítésre. Az
adagolórendszer részei:
&#61607; AEROVET automata beoldó rendszer,
&#61607; 3 db polielektrolit adagoló szivattyú hígító panelekkel.
- Az adagoló berendezés por alakú vegyszer beoldására alkalmas.
- A polielektrolit folyamatos biztosítása érdekében alkalmanként egyszerre 1800 kg segédanyag leszállítása
szükséges 25 kg zsákos kiszerelésben.
Elvárt minőségi feltételek:
- Termékspecifikáció: (szilárd)
• összes szárazanyag tartalom (hatóanyag tartalom) 92,0-100%
• maradék akrilamid: 0-999 ppm
• oldhatatlan rész: 0,00-2,00 %
• UL- viszkozitás: 3,80-4,40 cps
• szag: szagtalan
• pH: 3,5±1,0 (5 g/l-es oldat)
• térfogatsúly:: 0,75 ± 0,15 g/ml
- Termékspecifikáció: (folyékony)
• brookfield viszkozitás : 500-2000 cps
• nem illékony szilárd anyag: 48,0-55,0 %
• maradék monomer: 0-999 ppm
A termék használata során elvárt eredmények
- Víztelenítés polielektrolitja alkalmas legyen 23 % szárazanyag tartalom elérésére centrifuga víztelenítő gépnél
- a dekantvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
- a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke nem haladhatja meg a 6 kg/tonna szárazanyag tartalom értéket
- a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.
Mennyiség: 90 tonna/24 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 246 - 651457
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Polielektrolit víztelenítéshez
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/09 (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: VízTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 22975085213
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Postai cím: Külterület 013/68
Város: Felsőpakony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2363
Ország: Magyarország
E-mail: anita.lux@hunwater.hu
Telefon: +36 13480582
Internetcím(ek): (URL) www.viztec.hu
Fax: +36 13480581
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: 109800000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/30 (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):

291

Kiegészítő szójegyzék

24000000-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24000000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: MIVÍZ Kft. Szennyvíztisztító telep, Miskolc, 11014/2 Hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keletkező iszap vízteleníthetőségének javítására alkalmazott vegyszer, kationos polielektrolit, szilárd
halmazállapotú.
- A folyamatosan keletkező iszap kezeléséhez automata beoldó és adagolórendszer került kiépítésre. Az
adagolórendszer részei:
&#61607; AEROVET automata beoldó rendszer,
&#61607; 3 db polielektrolit adagoló szivattyú hígító panelekkel.
- Az adagoló berendezés por alakú vegyszer beoldására alkalmas.
- A polielektrolit folyamatos biztosítása érdekében alkalmanként egyszerre 1800 kg segédanyag leszállítása
szükséges 25 kg zsákos kiszerelésben.
Elvárt minőségi feltételek:
- Termékspecifikáció: (szilárd)
• összes szárazanyag tartalom (hatóanyag tartalom) 92,0-100%
• maradék akrilamid: 0-999 ppm
• oldhatatlan rész: 0,00-2,00 %
• UL- viszkozitás: 3,80-4,40 cps
• szag: szagtalan
• pH: 3,5±1,0 (5 g/l-es oldat)
• térfogatsúly:: 0,75 ± 0,15 g/ml
- Termékspecifikáció: (folyékony)
• brookfield viszkozitás : 500-2000 cps
• nem illékony szilárd anyag: 48,0-55,0 %
• maradék monomer: 0-999 ppm
A termék használata során elvárt eredmények
- Víztelenítés polielektrolitja alkalmas legyen 23 % szárazanyag tartalom elérésére centrifuga víztelenítő gépnél
- a dekantvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
- a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke nem haladhatja meg a 6 kg/tonna szárazanyag tartalom értéket
- a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.
Mennyiség: 90 tonna/24 hónap
(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: 109800000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VízTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 22975085213
Postai cím: Külterület 013/68
Város: Felsőpakony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2363
Ország: Magyarország
E-mail: anita.lux@hunwater.hu
Telefon: +36 13480582
Internetcím(ek): (URL) www.viztec.hu
Fax: +36 13480581
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 3. részének 1. sz. módosításának aláírásának napja: 2022. június 23.
A szerződésmódosítás ténybeli indokai:
1./ Felek a jelen 1. sz. Keretszerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg az
alábbiakat:
2./ Felek rögzíteni kívánják, hogy Eladó tájékoztatása alapján az orosz-ukrán háború instabil árfolyamot és
az alapanyagok előre nem látható korlátozása okán kialakuló gazdasági helyzetet idézett elő.
Eladó a kialakult EUR/HUF árfolyam növekedése és a beszerzési árak nagy mértékű növekedése
miatt jelentősen nagyobb költséggel képes a polielektrolitot a Vevő részére szállítani. Az elmúlt
félévben a költségek növekedése olyan mértékű terhet jelentett az Eladó számára, hogy a
folyamatos ellátás biztosításához elengedhetetlenné vált az ármódosítás. (Az árak növekedését jelen
Keretszerződésmódosítás 1. sz. melléklete képezi.)
3./ Felek rögzíteni kívánják továbbá, hogy a Vevő számára kiemelten fontos érdek fűződik a szerződés
tárgyát képező vegyszer - polielektrolit - folyamatos és zavartalan biztosításához, mert a termék használata
a Szennyvíz telepen szükséges és elengedhetetlen.
A szerződésmódosítás jogi indokai:
1./ Felek a jelen 1. sz. Keretszerződésmódosítás jogi indokolása körében az alábbiakat rögzítik:
a.) Felek megállapítják, hogy a Keretszerződés jelen okiratba foglalt termék ellenérték módosítására
irányuló módosítása nem sérti a Kbt. 141. § (4) bekezdésében c) pontjában foglalt rendelkezéseket, mivel:
- a Keretszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítást olyan
körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre
(Kbt. 141. § (4) bek. ca) pontja), figyelemmel a jelen Keretszerződésmódosítás II. pontjában hivatkozott
ténybeli indokokra,
- a Keretszerződésmódosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét (Kbt. 141. § (4) bek.
cb) pontja), tekintettel arra, hogy a Keretszerződésmódosítás az ellenérték növekedésére irányul,
- a Keretszerződésmódosítás alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés
értékének 50%-át (Kbt. 141.§ (4) bek. cc) pontja).
2./ Felek a jelen okirat I-III. pontjaiban foglaltak előrebocsátását követően megállapodnak, hogy a
Vállalkozási keretszerződést a ténybeli és jogi indokokra alapozottan a következőkben foglaltak szerint
módosítják.
A szerződés módosítása:
1./ Felek a Keretszerződés 11. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik, egyidejűleg ugyanezen
pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (dőlten szedve a módosult szövegrészt):
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11. Felek rögzítik, hogy Eladó a közbeszerzési eljárásban az alábbi értékelési részszempontra az
alábbi ajánlati elemeket tette, melynek a teljesítés során folyamatosan köteles megfelelni, súlyos
szerződésszegés terhe mellett:
Részszempont Ajánlat
Ár (Ft/kg) 1656
Maximális vegyszer szükséglet egy tonna szárazanyag tartalmú iszaphoz (kg/tonna) 7
2./ Felek a Keretszerződés 19. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik, egyidejűleg ugyanezen
pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (dőlten szedve a módosult szövegrészt):
19. A termék ellenértékét (vételár) a felek az Eladó ajánlata alapján az alábbiak szerint határozzák meg:
1656 Ft+Áfa/kg, azaz 1656 forint+Áfa/ kg
3./ Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés jelen módosítással nem érinett pontjai változatlanul hatályban
maradnak.
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 szerződésmódosítás ténybeli indokai:
1./ Felek a jelen 1. sz. Keretszerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg az
alábbiakat:
2./ Felek rögzíteni kívánják, hogy Eladó tájékoztatása alapján az orosz-ukrán háború instabil árfolyamot és
az alapanyagok előre nem látható korlátozása okán kialakuló gazdasági helyzetet idézett elő.
Eladó a kialakult EUR/HUF árfolyam növekedése és a beszerzési árak nagy mértékű növekedése
miatt jelentősen nagyobb költséggel képes a polielektrolitot a Vevő részére szállítani. Az elmúlt
félévben a költségek növekedése olyan mértékű terhet jelentett az Eladó számára, hogy a
folyamatos ellátás biztosításához elengedhetetlenné vált az ármódosítás. (Az árak növekedését jelen
Keretszerződésmódosítás 1. sz. melléklete képezi.)
3./ Felek rögzíteni kívánják továbbá, hogy a Vevő számára kiemelten fontos érdek fűződik a szerződés
tárgyát képező vegyszer - polielektrolit - folyamatos és zavartalan biztosításához, mert a termék használata
a Szennyvíz telepen szükséges és elengedhetetlen.
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: 109800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 109800000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (13315/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jákói Viktória
Telefon: +36 18966863
E-mail: viktoria.jakoi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kifü Motivációs pillér
Hivatkozási szám: EKR000692922020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kifü Motivációs pillér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

79952000-2

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79960000-1

További tárgyak:
92111200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. Stratégiai tervezés és tanácsadás

Kiegészítő szójegyzék
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A nyertes feladata a motivációs pillérben megvalósítani kívánt rendezvények stratégiai tervezési feladatainak
ellátása, az alábbi részfeladatok mentén:
- a motivációs pillér (rendezvénysorozat) átfogó stratégiájának kidolgozása a teljes projekt-időszakra,
- az elkészült stratégia rendszeres frissítése a projekt teljes időtartama alatt,
- féléves motivációs akciótervek kidolgozása.
2. Videogyártás, fotózás
A nyertes feladata videó gyártási feladatok teljes körű megvalósítása, ide értve a koncepció megalkotását, a
szükséges storyboardok elkészítését, a kreatív szövegírási feladatok ellátását, valamint valamennyi előkészítési és
utómunka elvégzését.
Tervezett videók:
- oktató videó (min 5, max 15 féle, 2-5 perces)
Az élő szereplők és a helyszíni bemutatások mellett egyéb vizuális szemléltető anyagok – statikus és mozgó
grafikai elemek – alkalmazása is indokolt lehet. Teljes animációk helyett olyan technikák is választhatók, amelyek
stílusa meghatározó a célközönség számára. A tartalmaknak olyan formátumban kell elkészülniük, hogy a
Megrendelő által használni kívánt felületeken – elsősorban a motivációs pillér rendezvényein – sugározhatók
legyenek.
A nyertes feladata a motivációs tevékenységekhez kapcsolódó teljes körű fotózási feladatok ellátása, és
utómunkák elvégzése.
3. Rendezvényszervezés
A nyertes feladata:
- rendezvény koncepció elkészítése:
- technikai és lebonyolítási forgatókönyv elkészítése,
- a rendezvény és a helyszín teljes körű előkészítése, berendezése:
- technikai háttér (fény-, hang-, színpad-, vetítés-, wifi, biztonságtechnika) kiépítése, beüzemelése,
- a szükséges programelemek, fellépők leszervezése, biztosítása,
- a rendezvényhez szükséges szakmai stáb biztosítása,
- szállítási, rakodási, bontási feladatok ellátása.
Rendezvény típusok tervezetten:
- utazólabor:
• utazólabor koncepciójának kidolgozása, az Utazólaborhoz szükséges konténer és szállítóeszköz tervezése,
előkészítése, berendezésének vázlati elkészítése, műszaki tervek elkészítése, az Utazólabor beszerzése/gyártatása,
a megvalósításhoz szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosítása, a foglalkozások, órák szakmai tartalmának
kidolgozása, szervezési feladatok ellátása
• utazólabor segítségével megvalósuló események teljes körű lebonyolítása: tervezetten min 80, max 120
állomáson, állomásonként napi beosztásban az alábbiak szerint:
- interaktív informatika óra tartása általános- és középiskolákban (naponta 5 db 45 perces rendhagyó, interaktív
informatika óra tartása általános- és középiskolákban)
- délutáni szakkör (kötetlen, szünetekkel együtt 3 órás, inspiráló, interaktív foglakozások),
- 60 perces „Szülő-akadémia” tartása valamennyi utazólabori esemény után
- informatikai roadshow, tervezetten min 18, max 54 állomásos roadshow teljes körű megvalósítása (min. 2000 fős,
középiskolával rendelkező települések érintésével),
Ennek keretében a nyertes Ajánlattevőnek a látogatókat olyan játékos, alkalmanként minimum 20 perc, maximum
1 óra időtartamú foglalkozásokba kell bevonnia, amelyek kiemelten a programozást népszerűsítik, ezek nyomán
az informatikai pályaválasztást is ösztönzik.
A rendezvényeken nagyobb, központi, a helyszínen felállított installációval kell megjelenni. Az egyes roadshow
állomásoknak a konvergencia régiókban kell megvalósulniuk.
A nyertes feladatai:
Előkészítő tevékenységek: roadshow túratervének elkészítése, forgatókönyv elkészítése, installációs stand
tervezése, legyártása, berendezése, a foglalkozások megvalósításához szükséges technikai háttér (energiaigény,
internet-hozzáférés, hangosítás és világítás) biztosítása, a foglalkozások megtartása, utómunkák.
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- tematikus tábori napok: tervezetten min 40, max 112 tematikus nap keretében alkalmanként 4 órás foglalkozás
szervezése általános és középiskolások részére hirdetett táborokban, akik egy motivációs bemutató és beszélgetés
keretében ismereteket szereznek az új technológiákról, ismerkednek a programozással, mint tevékenységgel.
- szakköri foglalkozások, klubok: tanévenként országosan min 18, max 54 (18 megyében, megyénként min 1, max
3) min. 10 fős informatikai vagy robotika szakkör/ klub kialakítása, üzemeltetése szakkörönként min 10 szakköri
alkalom megvalósításával . A nyertes feladatát képezi továbbá a szakkörök működtetésére pályázat kiírása a
közoktatási intézmények felé, továbbá a szakkörök pedagógusok bevonásával történő működtetése.
- pályaválasztást elősegítő motivációs előadások, valamint látogatások szervezése IKT cégeknél:
Tervezetten min 1, max 10 IKT vállalati nyílt nap megszervezése 30 fős diákcsoportok részvételével.
Kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása a pályaorientációs programokat szervező és megvalósító IKT
vállalatokkal.
Tervezetten min 100, max 200, min 45 perces pályaorientációs előadás megszervezése közoktatási
intézményekben, önkéntes előadók részvételével .
- részvétel szervezése országos IKT versenyeken:
tervezetten min 1, max 10 , nemzetközileg is kiemelkedő, vagy hazai, városi/megyei/regionális selejtezők
versenyalkalmaihoz való csatlakozás kidolgozása, a nevezést vállaló csapatok toborzásában való aktív részvétel, a
toborzott csapatok utazásának megszervezése a versenyek helyszínére.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 366.665.000,- HUF
A KIFÜ a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
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 134 - 357628
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kifü Motivációs pillér
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/02 (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: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28278061
Postai cím: Ady Endre Utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@brightly.hu
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Telefon: +36 309282965
Internetcím(ek): (URL) www.brightly.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: 366665000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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):

79952000-2

297
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

298

Kiegészítő szójegyzék

79960000-1

További tárgyak:
92111200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Stratégiai tervezés és tanácsadás
A nyertes feladata a motivációs pillérben megvalósítani kívánt rendezvények stratégiai tervezési feladatainak
ellátása, az alábbi részfeladatok mentén:
- a motivációs pillér (rendezvénysorozat) átfogó stratégiájának kidolgozása a teljes projekt-időszakra,
- az elkészült stratégia rendszeres frissítése a projekt teljes időtartama alatt,
- féléves motivációs akciótervek kidolgozása.
2. Videogyártás, fotózás
A nyertes feladata videó gyártási feladatok teljes körű megvalósítása, ide értve a koncepció megalkotását, a
szükséges storyboardok elkészítését, a kreatív szövegírási feladatok ellátását, valamint valamennyi előkészítési és
utómunka elvégzését.
Tervezett videók:
- oktató videó (min 5, max 15 féle, 2-5 perces)
Az élő szereplők és a helyszíni bemutatások mellett egyéb vizuális szemléltető anyagok – statikus és mozgó
grafikai elemek – alkalmazása is indokolt lehet. Teljes animációk helyett olyan technikák is választhatók, amelyek
stílusa meghatározó a célközönség számára. A tartalmaknak olyan formátumban kell elkészülniük, hogy a
Megrendelő által használni kívánt felületeken – elsősorban a motivációs pillér rendezvényein – sugározhatók
legyenek.
A nyertes feladata a motivációs tevékenységekhez kapcsolódó teljes körű fotózási feladatok ellátása, és
utómunkák elvégzése.
3. Rendezvényszervezés
A nyertes feladata:
- rendezvény koncepció elkészítése:
- technikai és lebonyolítási forgatókönyv elkészítése,
- a rendezvény és a helyszín teljes körű előkészítése, berendezése:
- technikai háttér (fény-, hang-, színpad-, vetítés-, wifi, biztonságtechnika) kiépítése, beüzemelése,
- a szükséges programelemek, fellépők leszervezése, biztosítása,
- a rendezvényhez szükséges szakmai stáb biztosítása,
- szállítási, rakodási, bontási feladatok ellátása.
Rendezvény típusok tervezetten:
- utazólabor:
• utazólabor koncepciójának kidolgozása, az Utazólaborhoz szükséges konténer és szállítóeszköz tervezése,
előkészítése, berendezésének vázlati elkészítése, műszaki tervek elkészítése, az Utazólabor beszerzése/gyártatása,
a megvalósításhoz szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosítása, a foglalkozások, órák szakmai tartalmának
kidolgozása, szervezési feladatok ellátása
• utazólabor segítségével megvalósuló események teljes körű lebonyolítása: tervezetten min 80, max 120
állomáson, állomásonként napi beosztásban az alábbiak szerint:
- interaktív informatika óra tartása általános- és középiskolákban (naponta 5 db 45 perces rendhagyó, interaktív
informatika óra tartása általános- és középiskolákban)
- délutáni szakkör (kötetlen, szünetekkel együtt 3 órás, inspiráló, interaktív foglakozások),
- 60 perces „Szülő-akadémia” tartása valamennyi utazólabori esemény után
- informatikai roadshow, tervezetten min 18, max 54 állomásos roadshow teljes körű megvalósítása (min. 2000 fős,
középiskolával rendelkező települések érintésével),
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Ennek keretében a nyertes Ajánlattevőnek a látogatókat olyan játékos, alkalmanként minimum 20 perc, maximum
1 óra időtartamú foglalkozásokba kell bevonnia, amelyek kiemelten a programozást népszerűsítik, ezek nyomán
az informatikai pályaválasztást is ösztönzik.
A rendezvényeken nagyobb, központi, a helyszínen felállított installációval kell megjelenni. Az egyes roadshow
állomásoknak a konvergencia régiókban kell megvalósulniuk.
A nyertes feladatai:
Előkészítő tevékenységek: roadshow túratervének elkészítése, forgatókönyv elkészítése, installációs stand
tervezése, legyártása, berendezése, a foglalkozások megvalósításához szükséges technikai háttér (energiaigény,
internet-hozzáférés, hangosítás és világítás) biztosítása, a foglalkozások megtartása, utómunkák.
- tematikus tábori napok: tervezetten min 40, max 112 tematikus nap keretében alkalmanként 4 órás foglalkozás
szervezése általános és középiskolások részére hirdetett táborokban, akik egy motivációs bemutató és beszélgetés
keretében ismereteket szereznek az új technológiákról, ismerkednek a programozással, mint tevékenységgel.
- szakköri foglalkozások, klubok: tanévenként országosan min 18, max 54 (18 megyében, megyénként min 1, max
3) min. 10 fős informatikai vagy robotika szakkör/ klub kialakítása, üzemeltetése szakkörönként min 10 szakköri
alkalom megvalósításával . A nyertes feladatát képezi továbbá a szakkörök működtetésére pályázat kiírása a
közoktatási intézmények felé, továbbá a szakkörök pedagógusok bevonásával történő működtetése.
- pályaválasztást elősegítő motivációs előadások, valamint látogatások szervezése IKT cégeknél:
Tervezetten min 1, max 10 IKT vállalati nyílt nap megszervezése 30 fős diákcsoportok részvételével.
Kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása a pályaorientációs programokat szervező és megvalósító IKT
vállalatokkal.
Tervezetten min 100, max 200, min 45 perces pályaorientációs előadás megszervezése közoktatási
intézményekben, önkéntes előadók részvételével .
- részvétel szervezése országos IKT versenyeken:
tervezetten min 1, max 10 , nemzetközileg is kiemelkedő, vagy hazai, városi/megyei/regionális selejtezők
versenyalkalmaihoz való csatlakozás kidolgozása, a nevezést vállaló csapatok toborzásában való aktív részvétel, a
toborzott csapatok utazásának megszervezése a versenyek helyszínére.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 366.665.000,- HUF
A KIFÜ a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 366665000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28278061
Postai cím: Ady Endre Utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@brightly.hu
Telefon: +36 309282965
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Internetcím(ek): (URL) www.brightly.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1.) A 2021.07.02. napján létrejött vállalkozási keretszerződés időbeli hatályát a megrendelő a
keretszerződés 5.2 pontja alapján, 2021.07.27. napján egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbította 2022.
05. 12. napjáig.
2.) 1. sz. módosítás: Felek 2022. 05.12. napján módosították a szerződés időbeli hatályát 2022. 06. 15.
napjára a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozással. A szerződésmód. indoka a műsz.leírásban
foglaltak szerint a szakkör megvalósításának központi eleme a micro: bites foglalkozás volt. A tartós,
világméretű chiphiány eredményeként ezek beszerzése hónapok óta nem megoldható. A Váll. arról
számolt be, hogy a szakkörökhöz használt micro: biteket bérelte, de bérbeadója felmondta a bérleti
szerződést, és erre tekintettel a teljesítéshez eszközöket kell találnia más forrásból. Megállapításra
került, hogy Vállalkozó minden ésszerű intézkedése ellenére csak 2022. 05. 16. napjától lesz abban
a helyzetben, hogy teljesíthesse a megrendelést. A Váll. a chiphiányt úgy kezelte végül, hogy 2021.
11. 17. napján bérleti szerződés kötött a Modern Oktatási Eszközök Kft-vel a micro: bitek bérbevétele
céljából a szerződés időtartamát meghaladó időpontig, 2022. 05. 31. napjáig. A bérbeadó 2022. 02. 28.
napján kezdeményezte a bérleti szerződés 30 napra történő felmondását, vagy a 30 napos felmondási
idő módosítását 3 munkanapra, arra hivatkozva, hogy a chiphiány miatt a piacon hiánycikk az eszköz,
és úgy számol, hogy saját célra április vagy május hónapban hogy szüksége lehet a micro: bitekre.
A bérbeadó bejelentését követően a Váll .a rövid felmondási határidő miatt 2022 márciusában több
beszállítót is megkeresett, hogy az eszközök máshonnan kerüljenek biztosításra. Az eszközök korábbi
bérbeadója a Modern Oktatási Eszközök Kft-vel ezzel folytatott tárgyalások eredményeként a cég jelezte
a Vállalkozónak, az eszközöket 2022. 05.16. napjától ismételten rendelkezésünkre tudja bocsátani. A 2022.
04 12. napján kelt megrendelést a Váll. 2022. 05 16. és 2022. 06. 15. között tudná teljesíteni. Ez az időtartam
nem hosszabb, mint a 2022. 04.12.-2022.05.12. közötti időszak, ami a megrendelés kiadásától a jelenlegi
teljesítési időszak végéig tart. A fentiek okán a Felek a szerződés teljesítését legkésőbb 2022. 06.15. napjáig
terjedő határozott időtartamra módosították. Eredeti szerződéses feltétel (szerződés 5.2. pontja alapján
módosítva): "4.1. Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta. A
Szerződés a Felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, de legkésőbb 2022. 05. 12.
napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre." A módosítás folytán megváltozó szerződéses feltétel:
"4.1. Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta. A Szerződés
a Felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, de legkésőbb 2022. 06.15. napjáig
terjedő határozott időtartamra jön létre."
3.) 2.sz. mód.:Felek 2022. 06.15. napján módosították a szerződés időbeli hatályát 2022. 12. 31. napjára
akként, hogy a szerződés megszűnik akkor ha a 272/2014. Kr. 109.§(1)bek.szerinti utólagos ellenőrzés
eredményeként a közbesz.fel.min. jogerős véleményében nem jogszerűnek minősíti a 2.sz.módosítást.
A szerződés ebben az esetben a Megrendelő által a Váll-nak küldött értesítésben megjelölt időpontban
szűnik meg. A szerz.mód a Kbt. 141.§(4)b) pont bb) alpontjára hivatkozással került módosításra, tekintettel
arra, hogy a GINOP 311 projekt hat pillére közül a III. pillérhez tartozó motivációs szolgáltatások jellegüknél
fogva olyanok, amelyek folyamatos fenntartásáról gondoskodni kell a teljesítési időszak végéig.
A Szerződés 4.1. pontja szerinti teljesítési határidő a következők szerint változik:
„4.1. Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta. A Szerződés
a Felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, de legkésőbb 2022. december 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.”
- A Szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki leírás „II. A nyertes ajánlattevő feladatai” fejezetben a „3.
Rendezvényszervezés” alcím után a „Rendezvény típusok tervezetten” felsorolás kiegészül a következő
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francia bekezdéssel: “-interaktív foglalkozás szervezése és lebonyolítása nyári táborokban 1 nap alatt 4
alkalommal (tervezetten minimum 10, maximum 50 alkalom * 45 perc)
- A Szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki leírás „II. A nyertes ajánlattevő feladatai” fejezetben a
„3.1. Utazólabor” alcím után a „Feladatok üzemeltetés során” felsorolás kiegészül a következő francia
bekezdéssel: “-nyári gyerektáborokban interaktív foglalkozások szervezése és lebonyolítása: 1 nap
alatt 4 alkalommal, 45 perces interaktív foglalkozás megtartása az utazólaborban, ahol a gyermekek
megismerhetik és kipróbálhatják az utazólabor digitális eszközeit, ezáltal kedvet kaphatnak a további
foglalkozástípusokon és egyéb motivációs eseményeken történő részvételre.”
- A Szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki leírás „II. A nyertes ajánlattevő feladatai” fejezetben a
„3.1. Utazólabor” alcím után a „Javasolt helyszínek” utáni első bekezdés helyébe a következő bekezdés
lép: „A helyszínek kiválasztásakor javasolt a Pedagógiai Oktatási Központok körzetenkénti csoportosítást
alkalmazni. Az országos lefedettség (beleértve a fővárost is) biztosítása mellett preferálni kell a hátrányos
helyzetű területek elérését.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Kbt. 141. § (4) bek. bb) alpont szerinti feltételek közül az
első kettő, amelyek vagylagosan szerepelnek a törvényszövegben (egy új közbeszerzés az ajánlatkérő
számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna) mindegyike megvalósul.
Jelentős hátránynak minősülne, ha a további szolgáltatások, a meglévőkkel együtt egy új közbeszerzési
eljárás eredményeként valósulnának meg, mivel csak az utazólaborok kialakítására alkalmas gépjárművek
beszerzése, átalakítása több hónapot venne igénybe, tehát a nyári szünet idejére nem is lennének
használhatók. Azaz az új szolgáltatások közül az egyik meg sem valósulhatna. Ami a költségeket illeti, az a
bekért indikatív árajánlatok azt mutatják , hogy azok átlaga 2,33-szorosa az eredeti keretszerződés árainak,
így egy új eljárás lebonyolítása esetén a szolgáltatások igénybevételének költsége becslésünk alapján
több mint duplázódna.
A Szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bek. bb) alpontja második mondatában
rögzített korlátba sem (Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó
értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át), mivel a Szerződés
keretmegállapodás, amely szerint a vállalkozói díj költése megrendelések alapján történik. A Megrendelő a
keretösszeget nem kívánja növelni, ezért a Szerződésben rögzített ellenérték egyáltalán nem növekedne.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 366665000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 366665000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13580/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Flotta/2020.
Hivatkozási szám: EKR001487022019
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: Flotta/2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

50111100-7

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50111100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (mely a részvételi
felhívás feladásának napján 1134 Budapest, Váci út 45/B.), valamint a szerződésben meghatározott
esetekben az ajánlatkérő telephelyei, fióktelepei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A részvételi felhívás II.1.4. pontjában meghatározottak szerint.
Mennyisége:
42 darab új személygépjármű.
(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 160 - 390492
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Flotta/2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/08/11 (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: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27411292
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@mercarius.hu
Telefon: +36 14719230
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.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: 275000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.06.23
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:
2022/06/30 (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):

50111100-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50111100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (mely a részvételi
felhívás feladásának napján 1134 Budapest, Váci út 45/B.), valamint a szerződésben meghatározott
esetekben az ajánlatkérő telephelyei, fióktelepei.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A részvételi felhívás II.1.4. pontjában meghatározottak szerint.
Mennyisége:
42 darab új személygépjármű.
(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:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 275000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27411292
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@mercarius.hu
Telefon: +36 14719230
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Felek megállapodnak abban, hogy Ügyfél a 2022. június 23. napjától kezdődő 2 (kettő) hónapos
határozott időtartamra egy további gépjárművet vesz bérbe Flottakezelőtől, mely gépjárműnek főbb
paramétereiben a Szerződés 7.1.2. pontjában foglaltaknak kell megfelelnie. A Szerződés 3. számú
melléklete (Ártáblázat) helyébe a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező „Ártáblázat 2”
megnevezésű dokumentum lép.
A Felek közötti elszámolásban az „Ártáblázat 2” megnevezésű dokumentum 4. sora [3.1. kategória
(vezérigazgatói)] kizárólag a 2022. június 23. és 2022. augusztus 23. napja közötti időtartamban
alkalmazandó.
Fentiekkel összefüggésben Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 7.1.18. pontja helyébe a 2022.
június 23. és 2022. augusztus 23. napja közötti időtartamra az alábbi rendelkezések lépnek, továbbá a
Szerződés 7.1.18. pontja helyébe 2022. augusztus 24. napjától kezdődően a Szerződés eredeti 7.1.18.
pontja lép.
7.1.18. havonta 5 (öt) db (mely nem halmozható a futamidőre) a teljes flotta tekintetében díjmentes
hozom-viszem szolgáltatást biztosítani Ügyfél számára erre irányuló igény esetén, amelynek értelmében
a szervizeléssel, javítással, műszaki felülvizsgálattal, gumicserével érintett gépjárműveket a szervizelés
helyszínére, illetve Ügyfél fióktelepére, székhelyére szállítja, valamint az Ügyfél kérésére a gépjármű
üzemeltetésével összefüggő esetekben is, helyszíntől függetlenül biztosítja e szolgáltatást, a
megrendeléstől számítva Budapest közigazgatási határain belül 3 órán, vidéki telephelyek esetében 24
órán belül, előre egyeztetett időpontban. Felek rögzítik, hogy a hozom-viszem szolgáltatás oda-vissza
útirányban értendő; továbbá Ügyfél vállalja, hogy a díjmentes hozom-viszem szolgáltatás legalább 80%át Budapest közigazgatási határán belül, a fennmaradó 20%-át Ügyfél fióktelepei és azokhoz közel eső
szerviz viszonylatában veszi igénybe.
Székhely és fióktelepek Személyi használatú személygépjármű (db) Összesített darab szám
1. kategória 2. kategória 3. kategória 3.1 kategória(2022. június 232022. augusztus 23.)
Székhelyre és telephelyekre való bontás: 26 13 3 1 43
Budapest
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(Ügyfél székhelye)
(Cím: 1134 Budapest Váci út 45/B) 24 13 3 1 41
Lébény
(9155 Lébény,
Autópálya csomópont M1 142 km) 1 1
Hajdúböszörmény
(4220 Hajdúböszörmény,
Külső-Újvárosi út 0327/45. hrsz. M35 24,3 km) 1 1
Felek rögzítik, hogy az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI.4.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a 2022. július
1. és 2022. december 31. napja közötti időszakban a cégautóadó havi mértéke megváltozik, emiatt a
Szerződés 3. sz. mellékletét képező „Ártáblázat” dokumentum módosítása vált szükségessé.
A Felek közötti elszámolásban az „Ártáblázat 2” megnevezésű dokumentum „Cégautó adó díj növekmény
2022.07.01-12.31 időszakban 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján/hó” megnevezésű oszlopa kizárólag
2022. július 01. és 2022. december 31. napja közötti időtartamban alkalmazandó.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: 2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés rendelkezéseit a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés b) és c) pontjainak alább idézett
rendelkezései alapján módosítják:
„141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak
közül bármely esetben:
[…]
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek
nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett,
meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy
együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem
haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
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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: 275000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 275000000 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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Szent Mór Bencés Perjelség (13366/2022)
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: Szent Mór Bencés Perjelség
Nemzeti azonosítószám: 18985445108
Postai cím: Széchenyi Tér 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ponácz Márk
Telefon: +36 305586432
E-mail: projekt@bencesgyor.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bencesgyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Loyd Palota-tetőtér (Oktatási és közösségi terek)
Hivatkozási szám: EKR001035672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Loyd Palota-tetőtér (Oktatási és közösségi terek)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Czuczor Gergely Gimnázium és Kollégium, Lloyd-palota
épületének tetőtere 9022 Győr, Széchenyi tér 7. HRSZ.: 6887
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Szent Mór Bencés Perjelség tulajdonában álló Lloyd palota tetőterének belsőépítészeti munkálatainak
elvégzése:
I. Új tantermek kialakítása a tetőtéri szinten
II. Kórus terem és helyiségeinek felköltöztetése a II. emeletről a tetőtérbe.
III. II. emeleti II.02-es tanterem két kisebb teremmé osztása
IV. A meglévő főlépcső meghosszabítása a tetőtéri szintig.
V. Pihenő, multifunkciós tér kialakítása a galéria szinten
VI. A létrejövő termek, terek homlokzati árnyékolásának megoldása
Új építésű acélfödém alapterülete: 9,7 m2
II. szint átalakítással érintett alapterülete: 232 m2
Tetőtéri szint alapterülete: 672 m2
Galéria szint alapterülete: 247 m2
Tervezési program alapterülete: 1150 m2
Építészet
Bontási és építési törmelék, le- és kihordása épületből 104 m3, Teherhordó és kitöltő falazat bontása 10,6 m3,
Nyílásbontás, pórusbeton vagy kerámia üreges falazóelemes falban 0,6 m3, Nyílásbontás, bármilyen égetett
kerámia vagy pórusbeton válaszfalban 1,6 m2, Gipszkarton álmennyezetek bontása 197 m2, Gipszkarton
válaszfal szerkezetek bontása 13,5 m2, Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása 26,7 m2, Gipszkarton
válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 1 rtg. vagy 1 x 2 ill. 2x1
rtg. gipszkarton borítással Bontandó: - A Galéria szinten ill. a galériára vezető kétkarú lépcsők mellvédkorlát
Gk. fél/falainak bontása kb. 15 cm vtg.-ig Előírányzott mennyiség! 54 m2, Gipszkarton dobozolás bontása
12 m2, Gipszkarton előtétfalak ill. falburkolatok bontása, szigeteléssel együtt 59 m2, Fa-, hézagmentes
műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 75,5 m2, Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
szalagparketta, laminált padló 23,5 m2, Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria,
fal-, mennyezetburkolat 8 m2, Fa belső nyílászáró szerkezetek Óvatos bontása, 3,2 m2, Fém nyílászáró szerkezetek
bontása, ajtó, ablak, kapu, üvegfal, stb. 84,3 m2, Rácsok, korlátok, kerítések bontása 1 db, Mechanikai rögzítésű
hőszigetelő lemezek bontása 34 m2, Ömlesztett anyagú ágyazó-, szivárgó-, leterhelő rétegek, feltöltések
bontása, bármely vastagságban, 5,1 m3, Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 15 m2,
Beton aljzat készítése 53,7 m3, Hegesztett betonacél háló szerelése 1,31 t, nyílásáthidaló 4db, Teherhordó
és kitöltő falazat 25,5 m2, Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, 1,5 m2, Oldalfalvakolat készítése
58 m2, Oldalfalvakolat készítése, 23,5 m2, Üvegszövet háló elhelyezése 21,5 m2, Vékonyvakolat alapozók
felhordása 21,5 m2, Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 21,5 m2, 10 CM VTG. NORMÁL GK. VÁLASZFAL
92 m2,10 CM VTG. NORMÁL-IMPREGNÁLT GK. VÁLASZFAL 30 m2,10 CM VTG. IMPREGNÁLT GK. VÁLASZFAL
9,5m2,15 CM VTG. NORMÁL GK. VÁLASZFAL 1,6 m2, 20 CM VTG. TŰZGÁTLÓ-IMPREGNÁLT GK. BURKOLATÚ
HANGGÁTLÓ VÁLASZFAL 181,5 m2, 20 CM VTG. NORMÁL IMPREGNÁLT -TŰZGÁTLÓ IMPREGNÁLT GK. BURKOLATÚ
HANGGÁTLÓ VÁLASZFAL 23,5 m2, 20 CM VTG. IMPREGNÁLT GK. BURKOLATÚ INSTALLÁCIÓS VÁLASZFAL 11,8
m2, INSTALLÁCIÓS SZERELŐFAL 21,5m2, Szabadon álló előtétfal és dobozolás készítése 235 m2, NORMÁL GK.
ÁLMENNYEZET FÜGGESZTVE TETŐTÉRBEN ÉS GALÉRIÁN 63,5 m2, NORMÁL GK. ÁLMENNYEZETI BURKOLAT,
DIREKT RÖGZÍTÉSSEL TETŐTÉRBEN 298 m2, IMPREGNÁL GK. ÁLMENNYEZETI BURKOLAT, DIREKT RÖGZÍTÉSSEL
TETŐTÉRBEN 30,8 m2, ABLAKKÁVA 26,5 m2, EGYEDI ÍVES - "FORDÍTOTT TEKNŐ" - ALAKÚ ÁLMENNYEZET 14,1 m2,
TŰZGÁTLÓ GK. ÁLMENNYEZETI BURKOLAT, 9,8 m2, NORMÁL GK. ÁLMENNYEZET 166 m2, FÖDÉMNYÍLÁST KIVÁLTÓ
ACÉLGERENDÁK TŰZGÁTLÓ BURKOLÁSA 7,5 m2, ALÁTÁMASZTÓ ACÉLPILLÉREK TŰZGÁTLÓ BURKOLÁSA 5 m2,
Meglévő gipszkarton lapok cseréje, 71 m2, Szabadon álló előtétfal készítése 24,6 m2, laminált padló 98,5 m2, PVC
burkolat fektetése 656,5 m2, Padlóburkolat készítése 32 m2, mosdópul 3db, teaonyha 2db, Fém nyílászáró és
épületlakatos munkák 87 db, üvegezés 50 db, festés 3111 m2, szigetelés 2140 m2
Gépészet-Villamosság
Újrafelhasználásra előkészített Buderus GB-162 típusú kondenzációs gázkazán, fűtő üzemmódra, fűtőköri
csatlakozó készlettel, szivattyú és szerelvényblokkal 5db, Padlófűtés-hűtés kialakítása, Kondenzációs falikazánok
5db, ventilátor 3db, mosdó- wc 4 db, lámpatestek 240 db, kapcsolók 34 db kábel védőcsőben 2285 m, műanyag
védőcső 1200 m, tűzvédelem kialakítása
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(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: 7 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 233 - 612703
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Loyd Palota-tetőtér (Oktatási és közösségi terek)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/18 (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: REAG Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23769694243
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 3/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.mitring@reag-invest.hu
Telefon: +36 309370055
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: 214327849 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. június 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
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Czuczor Gergely Gimnázium és Kollégium, Lloyd-palota
épületének tetőtere 9022 Győr, Széchenyi tér 7. HRSZ.: 6887
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szent Mór Bencés Perjelség tulajdonában álló Lloyd palota tetőterének belsőépítészeti munkálatainak
elvégzése:
I. Új tantermek kialakítása a tetőtéri szinten
II. Kórus terem és helyiségeinek felköltöztetése a II. emeletről a tetőtérbe.
III. II. emeleti II.02-es tanterem két kisebb teremmé osztása
IV. A meglévő főlépcső meghosszabítása a tetőtéri szintig.
V. Pihenő, multifunkciós tér kialakítása a galéria szinten
VI. A létrejövő termek, terek homlokzati árnyékolásának megoldása
Új építésű acélfödém alapterülete: 9,7 m2
II. szint átalakítással érintett alapterülete: 232 m2
Tetőtéri szint alapterülete: 672 m2
Galéria szint alapterülete: 247 m2
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Tervezési program alapterülete: 1150 m2
Építészet
Bontási és építési törmelék, le- és kihordása épületből 104 m3, Teherhordó és kitöltő falazat bontása 10,6 m3,
Nyílásbontás, pórusbeton vagy kerámia üreges falazóelemes falban 0,6 m3, Nyílásbontás, bármilyen égetett
kerámia vagy pórusbeton válaszfalban 1,6 m2, Gipszkarton álmennyezetek bontása 197 m2, Gipszkarton
válaszfal szerkezetek bontása 13,5 m2, Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása 26,7 m2, Gipszkarton
válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 1 rtg. vagy 1 x 2 ill. 2x1
rtg. gipszkarton borítással Bontandó: - A Galéria szinten ill. a galériára vezető kétkarú lépcsők mellvédkorlát
Gk. fél/falainak bontása kb. 15 cm vtg.-ig Előírányzott mennyiség! 54 m2, Gipszkarton dobozolás bontása
12 m2, Gipszkarton előtétfalak ill. falburkolatok bontása, szigeteléssel együtt 59 m2, Fa-, hézagmentes
műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 75,5 m2, Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
szalagparketta, laminált padló 23,5 m2, Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria,
fal-, mennyezetburkolat 8 m2, Fa belső nyílászáró szerkezetek Óvatos bontása, 3,2 m2, Fém nyílászáró szerkezetek
bontása, ajtó, ablak, kapu, üvegfal, stb. 84,3 m2, Rácsok, korlátok, kerítések bontása 1 db, Mechanikai rögzítésű
hőszigetelő lemezek bontása 34 m2, Ömlesztett anyagú ágyazó-, szivárgó-, leterhelő rétegek, feltöltések
bontása, bármely vastagságban, 5,1 m3, Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 15 m2,
Beton aljzat készítése 53,7 m3, Hegesztett betonacél háló szerelése 1,31 t, nyílásáthidaló 4db, Teherhordó
és kitöltő falazat 25,5 m2, Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, 1,5 m2, Oldalfalvakolat készítése
58 m2, Oldalfalvakolat készítése, 23,5 m2, Üvegszövet háló elhelyezése 21,5 m2, Vékonyvakolat alapozók
felhordása 21,5 m2, Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 21,5 m2, 10 CM VTG. NORMÁL GK. VÁLASZFAL
92 m2,10 CM VTG. NORMÁL-IMPREGNÁLT GK. VÁLASZFAL 30 m2,10 CM VTG. IMPREGNÁLT GK. VÁLASZFAL
9,5m2,15 CM VTG. NORMÁL GK. VÁLASZFAL 1,6 m2, 20 CM VTG. TŰZGÁTLÓ-IMPREGNÁLT GK. BURKOLATÚ
HANGGÁTLÓ VÁLASZFAL 181,5 m2, 20 CM VTG. NORMÁL IMPREGNÁLT -TŰZGÁTLÓ IMPREGNÁLT GK. BURKOLATÚ
HANGGÁTLÓ VÁLASZFAL 23,5 m2, 20 CM VTG. IMPREGNÁLT GK. BURKOLATÚ INSTALLÁCIÓS VÁLASZFAL 11,8
m2, INSTALLÁCIÓS SZERELŐFAL 21,5m2, Szabadon álló előtétfal és dobozolás készítése 235 m2, NORMÁL GK.
ÁLMENNYEZET FÜGGESZTVE TETŐTÉRBEN ÉS GALÉRIÁN 63,5 m2, NORMÁL GK. ÁLMENNYEZETI BURKOLAT,
DIREKT RÖGZÍTÉSSEL TETŐTÉRBEN 298 m2, IMPREGNÁL GK. ÁLMENNYEZETI BURKOLAT, DIREKT RÖGZÍTÉSSEL
TETŐTÉRBEN 30,8 m2, ABLAKKÁVA 26,5 m2, EGYEDI ÍVES - "FORDÍTOTT TEKNŐ" - ALAKÚ ÁLMENNYEZET 14,1 m2,
TŰZGÁTLÓ GK. ÁLMENNYEZETI BURKOLAT, 9,8 m2, NORMÁL GK. ÁLMENNYEZET 166 m2, FÖDÉMNYÍLÁST KIVÁLTÓ
ACÉLGERENDÁK TŰZGÁTLÓ BURKOLÁSA 7,5 m2, ALÁTÁMASZTÓ ACÉLPILLÉREK TŰZGÁTLÓ BURKOLÁSA 5 m2,
Meglévő gipszkarton lapok cseréje, 71 m2, Szabadon álló előtétfal készítése 24,6 m2, laminált padló 98,5 m2, PVC
burkolat fektetése 656,5 m2, Padlóburkolat készítése 32 m2, mosdópul 3db, teaonyha 2db, Fém nyílászáró és
épületlakatos munkák 87 db, üvegezés 50 db, festés 3111 m2, szigetelés 2140 m2
Gépészet-Villamosság
Újrafelhasználásra előkészített Buderus GB-162 típusú kondenzációs gázkazán, fűtő üzemmódra, fűtőköri
csatlakozó készlettel, szivattyú és szerelvényblokkal 5db, Padlófűtés-hűtés kialakítása, Kondenzációs falikazánok
5db, ventilátor 3db, mosdó- wc 4 db, lámpatestek 240 db, kapcsolók 34 db kábel védőcsőben 2285 m, műanyag
védőcső 1200 m, tűzvédelem kialakítása
(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: 2021/11/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/19 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 245655253
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: REAG Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23769694243
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 3/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.mitring@reag-invest.hu
Telefon: +36 309370055
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):
Megrendelői kérésre változik a mosdó burkolata, valamint a gipszkartonozás módja több helyiségben.
További igényként merült fel egy új tűzjelző rendszer kiépítése, valamint a tetőtér és galéria Fan-Coil
vezérlésének és központi felügyeletének a kiépítése, illetve felmerült egyes légtechnikai csövek bontása,
a csigalépcsőhöz kapcsolódó statikai megerősítés, valamint a galéria szinten tűzálló gipszkarton burkolat
készítése. A további munkák értéke nettó 31.327.404,- Ft. A Felek a további munkálatok összegével
növelték a vállalkozói díjat, rendelkeztek a további munkálatok számlázásáról, a további munkák
teljesítésének szükséges időigényével növelték a teljesítési határidőt, valamint a vállalkozói díj növelésére
tekintettel növelték a jótállási biztosíték összegét.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelői kérésre változik a mosdó burkolata, valamint
a gipszkartonozás módja több helyiségben. További igényként merült fel egy új tűzjelző rendszer
kiépítése, valamint a tetőtér és galéria Fan-Coil vezérlésének és központi felügyeletének a kiépítése, illetve
felmerült egyes légtechnikai csövek bontása, a csigalépcsőhöz kapcsolódó statikai megerősítés, valamint
a galéria szinten tűzálló gipszkarton burkolat készítése. A további munkák értéke nettó 31.327.404,- Ft. A
Felek a további munkálatok összegével növelték a vállalkozói díjat, rendelkeztek a további munkálatok
számlázásáról, a további munkák teljesítésének szükséges időigényével növelték a teljesítési határidőt,
valamint a vállalkozói díj növelésére tekintettel növelték a jótállási biztosíték összegét.
A módosítás jogcíme a Kbt. 141. § (2) bekezdése.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 214327849 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték áfa nélkül: 245655253 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya (13390/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Nemzeti azonosítószám: 15347983204
Postai cím: Mirhóháti Utca 1-5.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mraucsik Éva
Telefon: +36 66386991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66386991 107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gyomaendrod.com/szocialis-ellatas/varosi-gondozasikozpont
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001390342021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:

Kiegészítő szójegyzék
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8. Zöldség, gyümölcs, savanyúság 4 250 db, 93 530 kg, 1 350 csomag
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre,
árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes
egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt.
73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján
nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura
vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut
fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített
zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor-, kálcium- és sótartalom, valamit allergén
összetevők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 005 - 006541
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: JUHÁSZ Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23895113204
Postai cím: Gerla, Tanya 2034/1.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: rendeles@juhaszzoldseg.com
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Telefon: +36 302834253
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: 16393100 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a szerződés módosításának időpontja: 2022.04.04.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

319

15800000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15300000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
8. Zöldség, gyümölcs, savanyúság 4 250 db, 93 530 kg, 1 350 csomag
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre,
árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes
egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt.
73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján
nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura
vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut
fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített
zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor-, kálcium- és sótartalom, valamit allergén
összetevők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 24255850
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: JUHÁSZ Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23895113204
Postai cím: Gerla, Tanya 2034/1.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: rendeles@juhaszzoldseg.com
Telefon: +36 302834253
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 8. pontja a módosítás előtt:
A közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően a szállító a jelen szerződés időtartama alatt az
alábbi szállítási árakat a melléklet szerint garantálja a megrendelő irányába (100% mennyiségre):
VIII. rész Zöldség, gyümölcs, savanyúság: 16.393.100,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak, hogy a szállító göngyöleg nem képezi a termék árát, a göngyöleg nem kerül külön
számlázásra, a göngyöleg visszaszállításáról a szállító gondoskodik.
A Szerződés 8. pontja a módosítás után:
A közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően a szállító a jelen szerződés időtartama alatt az
alábbi szállítási árakat a melléklet szerint garantálja a megrendelő irányába (100% mennyiségre):
VIII. rész Zöldség, gyümölcs, savanyúság: 24.255.850,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak, hogy a szállító göngyöleg nem képezi a termék árát, a göngyöleg nem kerül külön
számlázásra, a göngyöleg visszaszállításáról a szállító gondoskodik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szállító kezdeményezte a Szerződés módosítását arra tekintettel, hogy az
Ukrajnában zajló háborús helyzet és ennek a gazdaságra gyakorolt hatások az infláció növekedését, az
energiaárak emelkedését, szállítási költségek és felvásárlási árak nagy arányú növekedését okozta, amely
nem volt előre látható.
Ez megfelel a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában meghatározottaknak és a szerződésmódosítás nem éri el
az eredeti szerződés értékének 50%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 16393100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 24255850 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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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (13654/2022)
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: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth-Gángó Gabriella
Telefon: +36 92502126
E-mail: gangogabi@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mélyépítési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000574112021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mélyépítési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111290-7
45200000-9
45232000-2
45233000-9

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A tervezett felújítási és fejlesztési munkák során Zalaegerszeg MJV Önkormányzat kezelésében lévő útburkolat
megerősítésre, útszélesítésre, közlekedési csomópontok átépítésére, útcsatlakozók kialakítására, hiányzó
járdaszakaszok kiépítésére, akadálymentesítésre, kerékpárút és járdaburkolatok felújítására, valamint parkolóhely
bővítésére, és meglévő parkolók átépítésére, felújítására kerül sor, beleértve a kapcsolódó közműépítéseket,
közmű kiváltásokat és rekonstrukciókat, közvilágítási rendszer építését, valamint zöldfelület rendezést
(utcabútorok elhelyezését, sorfák és cserjék növénytelepítését).
Az egyedi szerződések értéke előzetesen, pontosan nem meghatározható, előreláthatóan évente, átlagosan
nettó 1 500 000 000 Forint össz. értékűek. Az ajánlattevőnek egyszerre több (kb 15-20 db), egy időben felmerülő
beszerzési igényt is ki kell tudnia elégíteni, így a párhuzamos munkavégzés, a kivitelezési munkák összehangolása,
egyidejű lebonyolítás is ajánlatkérői elvárás. Az egy időben megvalósítandó egyedi szerződések várható
nagyságrendje út építés és/vagy felújítása során cca. 1700 m3 mennyiségű aszfalt bedolgozását teszi szükségessé
közműépítési és/vagy csapadékvízelvezetési munkák elvégzésével, a forgalom folyamatos fenntartása mellett,
térkőburkolat építése során cca. 1650 m2 nagyságú felület építésével kell számolni, mely során aszfaltburkolat
bontása és építése, közműépítés- vagy csapadékcsatornaépítési munkák, közvilágítási rendszer építése
lámpaoszlop beépítésével, utcabútorok (padok) elhelyezése, sorfák (lombos fák) és cserjék növénytelepítése
is szükségessé válik. Továbbá átlagosan egy időben 2 csomópont átépítése vagy új csomópont építése fog
megvalósulni, melyek a forgalom folyamatos fenntartása mellett kell, hogy történjenek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti munkálatokat kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás
érdekében határozta meg. A fenti munkálatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző
műszaki leírásban kerül meghatározásra. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan
költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki
tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai
paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy
azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A közbeszerzési eljárás nem eredményez a fenti (illetve a
közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 187 - 485668
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mélyépítési feladatok ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/20 (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
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Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10496934220
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302376881
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 83316670
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: 6000000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022.06.23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111290-7

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
45232000-2
45233000-9
45330000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett felújítási és fejlesztési munkák során Zalaegerszeg MJV Önkormányzat kezelésében lévő útburkolat
megerősítésre, útszélesítésre, közlekedési csomópontok átépítésére, útcsatlakozók kialakítására, hiányzó
járdaszakaszok kiépítésére, akadálymentesítésre, kerékpárút és járdaburkolatok felújítására, valamint parkolóhely
bővítésére, és meglévő parkolók átépítésére, felújítására kerül sor, beleértve a kapcsolódó közműépítéseket,
közmű kiváltásokat és rekonstrukciókat, közvilágítási rendszer építését, valamint zöldfelület rendezést
(utcabútorok elhelyezését, sorfák és cserjék növénytelepítését).
Az egyedi szerződések értéke előzetesen, pontosan nem meghatározható, előreláthatóan évente, átlagosan
nettó 1 500 000 000 Forint össz. értékűek. Az ajánlattevőnek egyszerre több (kb 15-20 db), egy időben felmerülő
beszerzési igényt is ki kell tudnia elégíteni, így a párhuzamos munkavégzés, a kivitelezési munkák összehangolása,
egyidejű lebonyolítás is ajánlatkérői elvárás. Az egy időben megvalósítandó egyedi szerződések várható
nagyságrendje út építés és/vagy felújítása során cca. 1700 m3 mennyiségű aszfalt bedolgozását teszi szükségessé
közműépítési és/vagy csapadékvízelvezetési munkák elvégzésével, a forgalom folyamatos fenntartása mellett,
térkőburkolat építése során cca. 1650 m2 nagyságú felület építésével kell számolni, mely során aszfaltburkolat
bontása és építése, közműépítés- vagy csapadékcsatornaépítési munkák, közvilágítási rendszer építése
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lámpaoszlop beépítésével, utcabútorok (padok) elhelyezése, sorfák (lombos fák) és cserjék növénytelepítése
is szükségessé válik. Továbbá átlagosan egy időben 2 csomópont átépítése vagy új csomópont építése fog
megvalósulni, melyek a forgalom folyamatos fenntartása mellett kell, hogy történjenek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti munkálatokat kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás
érdekében határozta meg. A fenti munkálatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző
műszaki leírásban kerül meghatározásra. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan
költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki
tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai
paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy
azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A közbeszerzési eljárás nem eredményez a fenti (illetve a
közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést.
(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: 6000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10496934220
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302376881
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 83316670
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):
Vállalkozó kérelemmel fordult Megrendelőhöz, a szerződéses egységárak felülvizsgálata iránt az oroszukrán háború (vis maior) hatásai miatt. Vállalkozó kérelmében meghatározottakat Megrendelő elfogadta
és a Keretmegállapodás módosításában állapodtak meg a Felek.
A Keretmegállapodás mellékletét képező ajánlatban szereplő Útépítés_súlyszámmal Javításra és
Pályaszerkezetre vonatkozó költségvetések módosításra kerültek – figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdés
a) és b) pontjára - a szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés szerint.
A költségvetésekben meghatározott költségsorok egységárának módosítása nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezért a Kbt. 141. § (2) bekezdés a)
és b) pontjainak második fordulata is teljesül.
A költségvetések módosítása folytán az ellenértékre meghatározott eredeti megajánlás ún. számított
érték 14.482.047,- Ft-tal, azaz Tizennégymillió-négyszáznyolcvankettőezer-negyvenhét Forinttal
emelkedik, amely növekedés nem éri el az uniós értékhatárt és a Keretmegállapodásban az ellenértékre
meghatározott eredeti megajánlás ún. számított értékhez (477.230.282,- Ft) képest ~ 3 %-os ellenérték
növekedést jelent, mely alapján a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendelkezésnek megfelel,
különös tekintettel arra, hogy korábban az ellenérték módosítására nem került sor.
Fentiek alapján a Keretmegállapodás VI. 16. pontja a következőképp módosult:
16. Felek rögzítik, hogy jelen keretmegállapodás vonatkozásában Vállalkozó az alábbi megajánlásokat
tette, melyeket az egyedi szerződések teljesítése során alkalmazni kell azzal, hogy az ellenértékre
meghatározott megajánlás ún. számított értéknek minősül, amely részletezését a Vállalkozók ajánlata
tartalmazza:
Ajánlati ár (nettó, HUF) 491 712 329
Továbbá a Keretmegállapodás XI. 2.2. pontjában Felek módosították a Megrendelő részéről
kapcsolattartásra jogosultak körét. Megrendelő kapcsolattartójaként Jakab Gergő helyett Lipóczki-Török
Veronika pályázati szakreferens került megjelölésre az alábbiak szerint:
név: Lipóczki-Török Veronika pályázati szakreferens
cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 17-19.
tel: +36 302983671
e-mail: lipoczki-torokveronika@ph.zalaegerszeg.hu
A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (6) bekezdése.
A módosítás hivatkozott jogszabályi alapját abban látjuk, hogy a Szerződés módosítása nem tekinthető
lényeges módosításnak. A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés módosítása lényeges, ha a
módosítás az eredeti szerződéses feltétételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
a) A Kbt. mindig lényegesnek tekinti a módosítást, ha az olyan feltételeket határoz meg, amelyek
ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
lehetővé tették volna. A fentebb hivatkozott feltétel nem teljesül, mert a módosítás nem érint olyan
feltételeket, amelyek kihatással bírtak volna az ajánlattevők ajánlatadási szándékára.
b) A Kbt. lényeges módosításnak tekinteni azt, ha a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a
nyertes ajánlattevő javára változtatja meg. Jelen esetben ezen feltétel sem teljesül, tekintettel arra, hogy a
módosítás adminisztratív jellegű.
c) A Kbt. szintén lényeges módosításnak tekinteni azt is, ha a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti
szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A Keretmegállapodás módosítása nem érinti a Keretmegállapodás tárgyát.
A fentiekben bemutatott indokok megalapozzák a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti szerződésmódosítás
alkalmazhatóságát, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges és Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c)
alpontokban foglalt körülmények egyike sem áll fenn.
VII.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel 2021. szeptember 20-án Keretmegállapodást
kötött. Vállalkozó kérelemmel fordult Megrendelőhöz, a szerződéses egységárak felülvizsgálata iránt az
orosz-ukrán háború (vis maior) hatásai miatt. A Vállalkozó a kérelmében az alábbiakat adta elő:
Az Oroszország által 2022.02.24-én Ukrajna ellen indított offenzíva (továbbiakban Háború) jelentős
gazdasági és pénzügyi következményekkel jár, amely elsősorban az energiaárakban és ellátásban, a
kereskedelemben és a pénzügyi szektorban érezteti a hatását. Ezzel együtt az üzemanyag- és energiaárak
drasztikus növekedése, az euró árfolyam ugrásszerű emelkedése, az infláció emelkedése, valamint ezek
következtében az építőiparban használt nyersanyagok (kőolaj, betonacél, műanyag alapú termékek,
stb.), termékek, egyéb eszközök beszállítási árának hirtelen emelkedése előre nem látható mértékű
költségnövekedést eredményez. A két ország között fennálló háborús helyzet közvetlenül érinti az
anyagbeszerzési folyamatokat, az építőiparban is használt nyersanyagok, termékek beszerzése akadozhat,
hosszú távon pedig egyes alapanyagok esetében számolni kell azzal, hogy azok a piaci szereplők számára
előre meg nem határozható időre nem lesznek elérhetők. További problémát jelent a háborús konfliktus
munkaerőpiacra gyakorolt hatása, elsősorban a külföldi vendégmunkások építőiparban betöltött szerepe
miatt.
Az orosz-ukrán háborús konfliktusra reagálva Magyarország Kormánya a 1088/2022. (II. 24.) Korm.
határozatában Nemzetbiztonsági Operatív Törzs felállításáról döntött.
A Háborús konfliktus már most komoly zavarokat idézett elő a világgazdaságban, különös tekintettel az
energia- és nyersanyagpiacokra. Az olajpiacon, a világ legfontosabb nyersanyagának árfolyama a Háború
miatt ugrásszerűen megemelkedett, mely emelkedés évtizedes csúcsot jelent. Hasonlóan drasztikus
áremelkedés tapasztalható a gázpiacon is. Míg egy évvel ezelőtt 17 euró körül járt a következő határidős
gázár a holland gáztőzsdén, a 2022. március elején a piaci pánik mellett már 310 euróra emelkedett
egy megawattóra ára. A forint / euró árfolyam alakulásában szintén drasztikus hatások észlelhetőek. Az
orosz-ukrán háborús konfliktus hatására az elmúlt időszakban a dollár és néhány más „menekülővaluta”
erősödött, míg a törékenyebb fizetőeszközök, mint például a forint, gyengült. A fenti extrém gazdasági
hatásoknak az energia- és nyersanyagigényes ágazatok - ideértve mindenekelőtt az építőipart - különösen
ki vannak téve.
A háború kirobbanása közvetlenül érintette a Keretmegállapodásban szereplő munkák során felhasználni
tervezett 50/70 útépítési bitumen nagykereskedelmi árát is. Az 50/70 MSZ EN 12594 jelű útépítő
bitumennek a MOL Nyrt. által publikált nagykereskedelmi ára a Háború kitörését követően, annak
hatásaként 2022.02.27. és 2022.04.18. közötti időszakban mintegy 39%-kal emelkedett.
Figyelemmel arra, hogy a Keretmegállapodás tárgya jelentős részben tartalmaz útépítési, azon belül
aszfalt beépítési munkarészt, az aszfalt legfontosabb összetevőjének (bitumen) az áremelkedése, valamint
az aszfalt előállítási költségeinek növekedése különösen kihat ezen szerződéses munkák teljesítésére.
A háború kitörésével, a háború közvetlen és közvetett hatásaival az ajánlatadás során Vállalkozó a
legnagyobb gondosság mellett sem számolhatott, azokra felkészülni nem tudott. Jelen gazdasági
helyzetet, így annak következményeit Vállalkozó sem az ajánlattételkor, sem organizációja
meghatározásakor nyilvánvalóan nem tudta figyelembe venni. A fenti - a szerződés megkötését követően
előállott körülmények - következtében a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése vállalkozó
lényeges jogi érdekét sérti.
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A háborús helyzet közvetlen, előre nem látható hatásai következtében Keretmegállapodás aláírásakor
fennállt gazdasági egyensúly olyan mértékben eltolódott, mellyel ajánlattételkor nem lehetett számolni,
emiatt a Keretmegállapodás – mint a Felek között létrejött tartós jogviszony – változatlan feltételek
melletti teljesítése Vállalkozó lényeges jogi érdekét sértheti.
E körben – a Ptk. 6:192. § szerinti feltételrendszerrel összhangban – Vállalkozó rögzíti, hogy
a) a körülmények megváltozásának lehetősége a Keretmegállapodás megkötésének időpontjában nem
volt előrelátható;
b) a körülmények megváltozását nem Vállalkozó idézte elő; és
c) a körülmények változása nem tartozik Vállalkozó rendes üzleti kockázata körébe.
A Háború hatásai, beleértve az alapanyagok (pl. bitumen) és energiahordozók árának radikális
emelkedése, olyan vis maior körülménynek minősül, melynek felmerülésével a szerződő Felek
szerződéskötéskor kellő gondosság mellett sem számolhattak. Ezeket a hatásokat a Vállalkozó
ajánlattételkor, illetve ajánlati ára meghatározásakor nem tudta figyelembe venni.
Az orosz-ukrán háború hatásaként az anyagárak és előállítási költségek ugrásszerű és nagymértékű
növekedése és egyéb gazdasági hatások meghaladják azt a normál piaci kockázatot, mellyel a Felek
szerződéses feltételek meghatározásakor és annak elfogadásakor a fentiek alapján számolhattak.
A Keretmegállapodás szerinti munkák teljesítéséhez szükséges 50/70 bitumen árának, illetve az
aszfaltkeverékek előállítási költségeinek a Háború közvetlen hatásaként bekövetkezett, előre nem látható
emelkedése miatt a Keretmegállapodás aláírásakor fennállt gazdasági egyensúly eltolódott, melynek
okán a bitument tartalmazó szerződéses egységárak szerződésmódosítás útján történő felülvizsgálata
szükséges a vis maior körülmény felmerülésére tekintettel. A felülvizsgált egységárakat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Vállalkozó kérelmében meghatározottakat Megrendelő elfogadta és a Keretmegállapodás módosításában
állapodtak meg a Felek.
A Keretmegállapodás mellékletét képező ajánlatban szereplő Útépítés_súlyszámmal Javításra és
Pályaszerkezetre vonatkozó költségvetések módosításra kerültek – figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdés
a) és b) pontjára - a szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés szerint.
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: 6000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6000000000 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 Vérellátó Szolgálat (13604/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15329365243
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sáfrány Attila
Telefon: +36 13724212
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.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
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
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: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000266192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

331

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
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 igen
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: Pécsi Regionális Vérellátó Központ
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Regionális Vérellátó Központ 7624 Pécs, Pacsirta u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi, információs és portaszolgálati feladatok ellátása az Országos Vérellátó
Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központjában, a következő becsült óraszám szerint: 8760 óra. Ajánlatkérő
fenntartja az opciós jogát, hogy az aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének
mértékét a megadott teljes szerződéses óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a
szerződéskötést követő 12 hónap alatt.
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
– őrzési
– védelmi,
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása
– az őrzés védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső behatolások megakadályozása, az
épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szegedi Regionális Vérellátó Központ
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Regionális Vérellátó Központ 6722 Szeged, Honvéd tér
4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi feladatok ellátása az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális
Vérellátó Központjában a következő becsült óraszám szerint: 8 760 óra. Ajánlatkérő fenntartja az opciós jogát,
hogy az aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének mértékét a megadott teljes
szerződéses óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a szerződéskötést követő 12
hónap alatt.
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
– őrzési
– védelmi
– portaszolgálati
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása az őrzés védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső
behatolások megakadályozása, az épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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:
II.2.1)
Elnevezés: Szolnoki Területi Vérellátó
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnoki Területi Vérellátó 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi feladatok ellátása az Országos Vérellátó Szolgálat Szolnoki Területi
Vérellátójában, a következő becsült óraszám szerint: 8760 óra. Ajánlatkérő fenntartja az opciós jogát, hogy az
aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének mértékét a megadott teljes szerződéses
óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a szerződéskötést követő 12 hónap alatt..
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
– őrzési
– védelmi
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása
– az őrzés-védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső behatolások megakadályozása, az
épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Békéscsabai Területi Vérellátó
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsabai Területi Vérellátó 5600 Békéscsaba, Gyulai utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi feladatok ellátása az Országos Vérellátó Szolgálat Békéscsabai Területi
Vérellátójában, a következő becsült óraszám szerint: 6728 óra. Ajánlatkérő fenntartja az opciós jogát, hogy az
aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének mértékét a megadott teljes szerződéses
óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a szerződéskötést követő 12 hónap alatt.
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
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– őrzési
– védelmi
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása
– az őrzés-védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső behatolások megakadályozása, az
épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: www.kozbeszerzes.hu (URL)
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IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Minden rész tekintetében:
1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati egységár (Ft/óra) Súlyszám: 95
2. értékelési részszempont: Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 60 %-ban közintézményben szerzett
vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem) Súlyszám: 5
Ajánlatkérő jelen eljárásban közintézmény alatt a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában
szereplő szervezeteket érti.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 117 - 331593
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Pécsi Regionális Vérellátó Központ
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 - 012112 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
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 esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Szegedi Regionális Vérellátó Központ
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 - 012112 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
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 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)
(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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Szolnoki Területi Vérellátó
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 - 012112 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
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 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)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Békéscsabai Területi Vérellátó
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 - 012112 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
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 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)
(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.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívás visszavonásáról döntött, így jelen
hirdetmény a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának visszavonására irányul.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/06/30 (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
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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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Semmelweis Egyetem (12766/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Márta
Telefon: +36 208259926
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE részére ápolási feladatok elvégzése II.
Hivatkozási szám: EKR000114332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

343

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85141200-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetem részére diplomás-, szak- és segédápolási feladatok elvégzése közreműködői
keretszerződés keretében. Tervezett óraszám: 97.307 óra/12 hó. A keretszerződés az aláírását követő 12 hónap,
vagy a keretösszeg kimerüléséig – mely nettó 486.540.000 Ft - marad hatályban. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70
%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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: 486540000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Diplomás-, szak- és segédápolási feladatok végzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85141200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem klinikái a dokumentáció szerint.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem részére diplomás-, szak- és segédápolási feladatok elvégzése közreműködői
keretszerződés keretében. Tervezett óraszám: 97.307 óra/12 hó. A keretszerződés az aláírását követő 12 hónap,
vagy a keretösszeg kimerüléséig – mely nettó 486.540.000 Ft - marad hatályban.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Az ápolási feladatokat ellátó dolgozók feladatlistáit a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
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A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
1. Ár értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámai:
- diplomás ápolók óradíja (Ft/óra), súlysz.: 30;
- szakápolók óradíja (Ft/óra), súlysz.: 25;
- segédápolók óradíja (Ft/óra), súlysz.: 20.
2. Minőségi kritérium: A teljesítésbe bevonni kívánt, minimum 3 éves egészségügyi ápolási gyakorlattal
rendelkező diplomás- és/vagy szakápolók száma a min. előírt 8 fő felett (fő) (előny a több) (max. 30 fő),
súlysz.: 25.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 104435
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: SE részére ápolási feladatok elvégzése
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:
2022/06/15 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20612469209
Postai cím: István Út 6.
Város: Debrecen
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NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu
Telefon: +36 52783511
Internetcím(ek): (URL) www.oou.hu
Fax: +36 52787531
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 486540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország, 4031 Debrecen, István Út 6., adószáma: 20612469-2-09;
SZAT MED-INFO Egészségügyi, Informatikai és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország,
1029 Budapest, Gyöngyvér Utca 15/B., adószáma: 25090228-1-41;
Segítő Szív Nonprofit Gondozó Szolgálat Kft., Magyarország, 1033 Budapest, Miklós utca 5., 4. em. 21. ajtó;
adószáma: 27929388-1-41.
2. A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kíván igénybe venni: diplomás, szak- és segédápolási feladatok elvégzése.
Alvállalkozók megnevezése, adószáma: Manus Ope Országos Ápolói Szolgáltatás Kft., adósz.:
25284540-2-13; Tündérlámpás Alapítvány, adósz.: 18949405-2-42; Szentiványi-Csomósné Vaszil Erzsébet;
Daróczi Zsolt; Hanák Ilona; Csisztu Éva.
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
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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: 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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (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
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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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BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (13581/2022)
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: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 209662908
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vjsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.vjsz.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/EKR000864932022/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/EKR000864932022/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: Nagyvállalat
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: Járműjavítás
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:
JÁRMŰKARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS
Hivatkozási szám: EKR000864932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50117000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft., mint Ajánlatkérő részére járműkarbantartást szolgáló lakatosipari munkák
ellátása keretszerződés alapján. Ajánlatkérő a keretösszeget nettó 57.000.000 forintban határozta meg,
melynek 80 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő székhelyén (1106 Budapest, Fehér út 1/b.), az egyedi
megrendelésben meghatározott, T5C5 jármű acél vázás szemcseszórásos felülettisztítás és műszaki
állapotfelvétel után lakatos munkák elvégzése, a jármű lakatos minőségi átvételre történő előkészítése. A
munka különféle vázszerkezeti tartóelemek és lemezelések hegesztéssel és hideg/meleg egyengetéssel
történő javítását, cseréjét foglalja magába.
A munkák elvégzése során irányadók a szakterületi jogszabályok, szabványok, egyéb szakmai/
szakmagyakorlási szabályok.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege
és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés több részére történő
ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás jellege
gazdasági és műszaki szempontok alapján nem teszi lehetővé több szerződés megkötését, a beszerzés
tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
JÁRMŰKARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50100000-6

További tárgyak:
50117000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft., mint Ajánlatkérő részére lakatosipari munkák ellátása keretszerződés
alapján. Ajánlatkérő a keretösszeget nettó 57.000.000 forintban határozta meg, melynek 80 %-ára vállal
lehívási kötelezettséget.
Az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő székhelyén (1106 Budapest, Fehér út 1/b.), az egyedi
megrendelésben meghatározott, T5C5 jármű acél vázás szemcseszórásos felülettisztítás és műszaki
állapotfelvétel után lakatos munkák elvégzése, a jármű lakatos minőségi átvételre történő előkészítése. A
munka különféle vázszerkezeti tartóelemek és lemezelések hegesztéssel és hideg/meleg egyengetéssel
történő javítását, cseréjét foglalja magába.
A munkavégzés során alkalmazott hegesztési-vágási eljárások:
- Huzalelektródás aktív védőgázos ívhegesztés (MSZ EN ISO 4063 - 135)
- Lángvágás acetilén-oxigén vágópisztolyokkal (MSZ EN ISO 4063 - 81)
- Lángegyengetés acetilén-oxigén keverőszárakkal
A munkavégzés során megmunkálandó anyagminőségek:
- DC01 (MSZ EN 10130)
- S235JR; S355JR (MSZ EN 10025)
Elvégzendő feladatok a teljesség igénye nélkül:
- Sérült alkatrészek kivágása
- Homloklemezek javítása, cseréje
- Oldallemezek javítása, cseréje
- Oldallemezek egyengetése
- Merevítők egyengetése, cseréje, javítása
- Tetőlemezek javítása
- Oldalsó szoknyalemezek beépítése
- Eső elvezető csatornák javítása, cseréje
- Különféle zárak, zsanérok javítása, cseréje
- Alkatrészgyártók által gyártott fém alkatrészek beépítése, behegesztése
A munkák elvégzése során irányadók a szakterületi jogszabályok, szabványok, egyéb szakmai/
szakmagyakorlási szabályok.
Ajánlatkérő az elvégzendő munkákat felmérte és azok mennyiségére, időbeli párhuzamosságára, eltérő
munkavégzési helyére tekintettel legalább 6 fővel látja a feladatot teljesíthetőnek, amit a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minimum létszámként határoz meg. Erre felhívjuk az ajánlattevők figyelmét!
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(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 Ajánlattevő vállalása, hogy a megrendeléstől számítva hány munkanapon belül
biztosítja Ajánlatkérő székhelyén vagy általa meghatározott egyéb helyen a munkavégzés megkezdését
(min. 1, max. 5) 20
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj / 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: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), és m)
pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), és
m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról elektronikus űrlapon keresztül nyilatkoznia kell, valamint
a 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 szerint kell elektronikus űrlapot benyújtania.
Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni a Kbt. 67. § (4) bekezdésére
figyelemmel 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 alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetet, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat
részeként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a
Korm.rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a
bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő
időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott
szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a
szakember a
minimumkövetelményben előírt jogosultság megléte egyértelműen kiderül);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérő általi előírásakor az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére
szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. §
(7) bekezdése is irányadó.
Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik:
- legalább egy fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik bevontelektródás kézi ívhegesztő és/vagy
fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő és/vagy gázhegesztő és/vagy volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő és/vagy karosszérialakatos és/vagy az előzőekkel egyenértékű végzettséggel.
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:
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Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés – azaz, amennyiben a Nyertes AT nem kezdi meg a vállalása
szerinti határidőn belül a munkavégzést vagy az egyedi megrendelésben foglalt maximum teljesítési
határidőn belül az egyedi megrendelésben foglaltakat szerződésszerűen nem teljesíti - esetén Nyertes
AT a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó vállalkozási díja (a
továbbiakban: kötbéralap) alapján számított napi 1% kötbért köteles fizetni a AK-nak, a 6. késedelmes
naptól számítva pedig a kötbéralap 2%-át, de maximum a kötbéralap 25%-át .
Meghiúsulási kötbér: Ha olyan okból, amelyért Nyertes AT felelős, a teljesítés lehetetlenül, vagy a Nyertes
AT által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy a Nyertes AT felelősségi körében bekövetkezett
egyéb súlyos szerződésszegés esetén AK a saját választása szerint a megrendeléstől elállhat vagy a
szerződést felmondhatja (meghiúsulás). Ilyen esetben a Nyertes AT meghiúsulási kötbért köteles fizetni,
amelynek mértéke a nem teljesített megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF.
AK egyedi megrendelései alapján történő teljesítést követő esedékes díjat a szerződésszerű teljesítés
alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül – a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire
figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint – átutalással, forintban egyenlíti ki a Nyertes AT
szerződésben rögzített számú
pénzforgalmi számlájára.
Késedelmes fizetés esetén Nyertes AT jogosult a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott, és a késedelem
időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot (AK-nak címzett, írásbeli tájékoztatás alapján)
felszámítani.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
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Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/15 (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: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld
az ajánlattevő részére.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány. Módszer: ár szempont: fordított
arányosítás; 2. minőségi szempont: arányosítás, részletes ismertetés a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
2. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.
3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
4. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani.
5. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A.
§ továbbá 69. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.
6. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni,
továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is).
7. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges
tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
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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 ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
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 aláírás-minta csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló
személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazás példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
10. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szalma Borbála (lajstromszáma: 01018)
11. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban és a
felhívás III.1.3. pontjában meghatározottak szerint.
12. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,hogy a
Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
13. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az
irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekre. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a
tájékoztatás nyújtására az EKR-ben kerül sor.
Ajánlatkérő ésszerű határidőn belül megadottnak tekinti azon válaszokat, melyeket az ajánlattételi határidő lejárta
előtt 2 nappal megküld az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő ezen határidőt azon kérdések vonatkozásában köteles
és képes betartani, melyek azajánlattételi határidő lejártát 4 nappal megelőzően benyújtásra kerültek.
14. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági
szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából kezeli.
15. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
16. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Ga (13338/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ
Nemzeti azonosítószám: 15792307242
Postai cím: Ady Endre Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fonyódi Edina
Telefon: +36 18151763
E-mail: kozbeszerzes@gmkxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gmkxv.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/EKR000824132022/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/EKR000824132022/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
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
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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:
Informatikai eszközök 2022
Hivatkozási szám: EKR000824132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

361

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Gazdasági Működtetési Központ számára informatikai eszközök és szoftverek beszerzése 2022. évre
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet, a közbeszerzési
dokumentumok (KD) és az annak részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök és szoftverek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

48000000-8

További tárgyak:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése az alábbi mennyiségben:
Asztali számítógép: 10 db + 5 db opcionális mennyiség
Monitor: 10 db + 5 db opcionális mennyiség
Nyomtató: 10 db + 5 db opcionális mennyiség
Licencek:
Veeam Backup Essentials - Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials Enterprise. 2
socket pack: 2 db
Veeam Backup Essentials - Veeam Backup Essentials Enterprise. 1 year of Basic Support is included. Public
Sector. 2 socket pack: 1 db
Veeam Backup Essentials - Monthly Coterm Basic Maintenance - Veeam Backup Essentials Enterprise. 2
socket pack: 7 db
Scanner: 1 db
Szünetmentes tápegység: 2 db
Szünetmentes tápegység külső akkumulátor: 2db
Szünetmentes tápegység elosztó: 2db
HDD: 3 db
SSD: 10 db
Memória: 10 db
Szerver: 1 db
Storage: 1db
Vonalkód olvasó: 2 db
Vonalkód nyomtató 2 db
A beszerezni kívánt termékekkel és eszközökkel szemben elvárt műszaki követelményeket, minimum
paramétereket részletesen az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik az opció igénybevételéről.
(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: Összesen nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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
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Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az alábbi termékek/eszközök esetében kíván opciós mennyiségeket
meghatározni:
Asztali számítógép: 5 db
Monitor: 5 db
Nyomtató: 5 db
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik az opció igénybevételéről.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és
kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontja szerinti teljes (alap)mennyiségre
megajánlott termékekkel egyező termékre tehetnek ajánlatot, a vételi jog körében nem
ajánlható meg a teljes alapmennyiségre megajánlott termékektől különböző termék.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért
ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést)
bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
jogosult gyakorolni a teljes alapmennyiség lehívása után, a szerződés szállítással érintett
időbeli hatálya (a szerződés hatályba lépését követő 160 nap) alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően.
A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységárakon)
kell biztosítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa
megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem
köteles. Egyebekben a vételi jogra a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot
alkalmazza, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Kamera és a telepítéshez szükséges eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35125300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kamera és a telepítéshez szükséges eszközök:
Kamera: 10 db
Rögzítő: 1 db
Merevlemez: 1db
Kamera konzol: 10 db
Kábel: 240 fm
Védőcső: 120 fm
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Patch panel: 1 db
Rack tálca: 1 db
A beszerezni kívánt termékekkel és eszközökkel szemben elvárt műszaki követelményeket, minimum
paramétereket részletesen az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot
alkalmazza, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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 és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 62. § (1) bekezdés h)k) és m) pontja és 62.§ (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése 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 a)
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és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdés alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját illetően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
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 [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett –
elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy az alkalmassági követelmények tekintetében alább meghatározott igazolásokat ajánlattevők az
ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített
jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával.
A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét), a másik
fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát, címét, e-mail címét),
a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a
teljesítés idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), továbbá azt, hogy
fővállalkozói, alvállalkozói vagy konzorciális teljesítésről van-e szó, és hány százalékos volt a teljesítésében
az ajánlattevő részvételi aránya, és a szerződés mely részét teljesítette. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozatot olyan részletességgel
kell benyújtani, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek
megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy
a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie. A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a
ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során – ennek
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megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka feltüntetésével
kell megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) az alábbi referenciával
(referenciákkal):
1. rész vonatkozásában: összesen legalább 15 000 000 HUF értékű informatikai hardver eszköz és/vagy
szoftver értékesítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referencia.
2. rész vonatkozásában: összesen legalább 1 000 000 HUF értékű kamera értékesítésére vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referencia.
A referencia-előírás több szerződésből teljesíthető.
Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három
éven (36 hónap) belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (1a) bek. értelmében,
valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált
időszakra kell esnie.
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 , hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, melynek feltételeit részletesen a Szerződés tervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdései szerint történik átutalással, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. . Az ajánlattétel, a
szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
A Vevő az Eladó részére előleget nem biztosít és a szállításért külön díjazás az Eladót nem illeti meg.
Vevő előteljesítést elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé önálló ajánlattevő / közös
ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Elvárt garanciális feltételek:
A kamerák esetében 3 év garancia és az eszközök garanciális cseréje.
A szerződéses és egyéb feltételeket Ajánlatkérő a Szerződés tervezetben részletesen meghatározta.
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
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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: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 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: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az
elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt
követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától
kezdve elérhetővé teszi
valamennyi ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16.
§-ára
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az eljárás EKR-ben való
lebonyolítását írja elő, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban e-Kr.) szabályai szerint.
2. AK a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban KD) a gazd. szereplők számára ingyenesen biztosítja,
amelyet az eljárás megindításakor az EKR-ben elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
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3. Az ajánlat részletes formai követelményeit a KD tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15.§ szabályainak
figyelembevételével, elektronikusan kell benyújtani.
4. Eljárás nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Amennyiben bármely, az eljárás során csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő (továbbiakban AT) magyar nyelvű
fordításban is köteles becsatolni (Kbt. 47.§ (2) bek.). A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5. A Kbt. 56.§ (1) bek-re tekintettel a felhívásban, ill. a KD-ban foglaltakkal kapcsolatban AT - kizárólag az EKRen keresztül - kiegészítő tájékoztatást kérhet az AK-től. AK a Kbt. 114.§ (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő
tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig
megérkeznek AK-höz.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint, ami rögzíti a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti
összes adatot. Az e-Kr. 11.§ (1) bek. értelmében az EKR-ben az AK-nek a KD között elektronikus űrlapként kell
létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként
kitölteni.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§ (2) bek-re vonatkozó nyilatkozatát. Az ajánlatban nyilatkozni kell a
Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pont szerint (a nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó).
8. Az ajánlat részeként benyújtandó (nem EKR űrlap) dokumentumok előírt formátuma: pdf.
9. A hiánypótlás, ill. a felvilágosítás tekintetében AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 11.§ (2) és (3) bek-re is. AK nem
rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba.
10. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
11. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
12. AT-nek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bekezdés). Az ajánlatban AT a
Kbt. 44.§ (1) bek. alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást is köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, mennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
13. Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni. Az ajánlatot aláíró(k),
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az AT, közös ajánlattétel
esetén AT-k, ill. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya
vagy aláírás mintája csatolandó.
14. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban került meghatározásra.
15. AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
16. A teljes felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
17. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, továbbá
az e-Kr. előírásai szerint kell eljárni.
18. Irányadó jog: jelen eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek
rendelkezései az irányadók.
19. AK rögzíti, hogy az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat..
20. Az ajánlathoz csatolandó a felolvasólapon feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árat részletező és alátámasztó
árazott költségvetés (pdf és xls formátumban is).
21. Az ajánlat részeként AT köteles benyújtani minden megajánlott termék vonatkozásában olyan tartalmú gyártó
által kiállított termékadatlapot vagy termékleírást, amely alapján megállapítható a megajánlott termék típusa, az
AK által meghatározott műszaki követelményeknek történő megfelelés (egyenértékűség).
22. További részletes leírás a KD-ban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (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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Csopak-Paloznaki Református Társegyházközösség (14084/2022)
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: Csopak-Paloznaki Református Társegyházközösség
Nemzeti azonosítószám: 19898199119
Postai cím: Paloznaki Utca 2.
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tislér Géza lelkész
Telefon: +36 87446306
E-mail: iskola@csopak.hu
Fax: +36 87446306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csopak.hu/hu/reformatus
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/EKR000930662022/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/EKR000930662022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ált. iskola fejlesztésének I. ütem kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000930662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

373

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ált. iskola fejlesztésének I. ütem kivitelezése
A bővítés során a kivitelezésből adódóan létrejön:
Hasznos alapterület-földszinten: 53,08 m2
Hasznos alapterület-emeleten: 564,05 m2
Összes hasznos alapterület: 617,13 m2
Erkély alapterülete: 4,35 m2
Épületmagasság: 6,04 m (≤ 7,50)
az iskola bővítéséhez szükséges, kialakítandó parkoló 9 db és 8 db kerékpár elhelyezési lehetőség.
Tervezési program szerint a tervezett épületben több funkcionális egység kerül megvalósításra.
A tervezett bővítés során a bejárati rész átalakításra kerül. A szélfogó két odalán kapott helyet a
takarítóeszköz tároló és villamos kapcsoló helyiség. A szélfogóból egy fogadó-előtérbe jutunk, amely - a
kisebb helyiségek bontásával és nagyobb falnyílással – megfelelő méretűre bővült. A bejárat tengelyében
került elhelyezésre a lépcsőház, amely az emeleti helyiségek megközelítését szolgálja. A háromkarú lépcső
orsóterébe egy díszkert kapott helyet. A lépcsőházon keresztül lehet kijutni a belső játszó-, pihenőudvarra.
Az udvar épület felőli része – déli szárny és az új lépcsőház között - árnyékoló pergolával fedett lesz.
A földszinten – a főbejárattól balra – két tanári szoba összevonásával egy nagyobb tanári helyiség alakul
ki. A földszinten – a főbejárattól jobbra – a kémia szaktanterem helyén a helyiségek összevonásával énekzene és drámapedagógiai szaktanterem és szertár került kialakításra, ez a helyiség egyben a közösségi
nagyteremként is funkcionál majd (rendezvények, ünnepségek stb.).
Az emeleten kapott helyet az általános és a szaktantermi egység, valamint az igazgatási egység is. Az
egyes egységeket a jogszabályi és szabványi követelmények megfelelően igyekeztünk egymással szerves
kapcsolatba hozni.
Az emelet déli szárnyában két általános tanterem (egyik két csoportszobára osztható) az igazgatási és
szociális helyiségek találhatóak (igazgatói, tárgyaló, gazdasági, ügyviteli irodák). A lépcsőházzal szemben
a bejárati előtér felett került elhelyezésre a tanári pihenő és teakonyha, amelyhez kis erkély csatlakozik.
Az emelet északi szárnyában találhatóak a fiú-leány illemhelyek ill. az akadálymentes illemhely és az
emeleti takarítóeszköz tároló is. Ebben az épületrészben kapott helyet a modern természettudományi
szaktanterem és a hozzátartozó kémia, fizika és biológia szertár is.
Az épület formai kialakítása a meglévő és környező épületekhez igazodik, magastetős kialakítású 40°-os
kontyolt nyeregtetővel fedett. A bejárat és lépcsőház feletti tető oromfalas kialakítású.
Részletesen a műszaki fejezetben.
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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 (a továbbiakban: „termék”), utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely
eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott termékkel
egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét,
és megállapította, hogy az elvégzendő munkafolyamatok egymásra épülnek, szorosan összefüggenek,
elválasztásuk sem műszaki szempontból, sem pedig gazdasági szempontból nem célszerű. A garancia
szempontjából sem lehetséges a részekre bontás. A munkaterület egysége, behatároltsága is a fentieket
támasztja alá.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ált. iskola fejlesztésének I. ütem kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45262522-6
45262700-8
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Csopak, Kossuth Lajos u. 106. szám alatti 1063/3 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ált. iskola fejlesztésének I. ütem kivitelezése
A bővítés során a kivitelezésből adódóan létrejön:
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Hasznos alapterület-földszinten: 53,08 m2
Hasznos alapterület-emeleten: 564,05 m2
Összes hasznos alapterület: 617,13 m2
Erkély alapterülete: 4,35 m2
Épületmagasság: 6,04 m (≤ 7,50)
az iskola bővítéséhez szükséges, kialakítandó parkoló 9 db és 8 db kerékpár elhelyezési lehetőség.
Tervezési program szerint a tervezett épületben több funkcionális egység kerül megvalósításra.
A tervezett bővítés során a bejárati rész átalakításra kerül. A szélfogó két odalán kapott helyet a
takarítóeszköz tároló és villamos kapcsoló helyiség. A szélfogóból egy fogadó-előtérbe jutunk, amely - a
kisebb helyiségek bontásával és nagyobb falnyílással – megfelelő méretűre bővült. A bejárat tengelyében
került elhelyezésre a lépcsőház, amely az emeleti helyiségek megközelítését szolgálja. A háromkarú lépcső
orsóterébe egy díszkert kapott helyet. A lépcsőházon keresztül lehet kijutni a belső játszó-, pihenőudvarra.
Az udvar épület felőli része – déli szárny és az új lépcsőház között - árnyékoló pergolával fedett lesz.
A földszinten – a főbejárattól balra – két tanári szoba összevonásával egy nagyobb tanári helyiség alakul
ki. A földszinten – a főbejárattól jobbra – a kémia szaktanterem helyén a helyiségek összevonásával énekzene és drámapedagógiai szaktanterem és szertár került kialakításra, ez a helyiség egyben a közösségi
nagyteremként is funkcionál majd (rendezvények, ünnepségek stb.).
Az emeleten kapott helyet az általános és a szaktantermi egység, valamint az igazgatási egység is. Az
egyes egységeket a jogszabályi és szabványi követelmények megfelelően igyekeztünk egymással szerves
kapcsolatba hozni.
Az emelet déli szárnyában két általános tanterem (egyik két csoportszobára osztható) az igazgatási és
szociális helyiségek találhatóak (igazgatói, tárgyaló, gazdasági, ügyviteli irodák). A lépcsőházzal szemben
a bejárati előtér felett került elhelyezésre a tanári pihenő és teakonyha, amelyhez kis erkély csatlakozik.
Az emelet északi szárnyában találhatóak a fiú-leány illemhelyek ill. az akadálymentes illemhely és az
emeleti takarítóeszköz tároló is. Ebben az épületrészben kapott helyet a modern természettudományi
szaktanterem és a hozzátartozó kémia, fizika és biológia szertár is.
Az épület formai kialakítása a meglévő és környező épületekhez igazodik, magastetős kialakítású 40°-os
kontyolt nyeregtetővel fedett. A bejárat és lépcsőház feletti tető oromfalas kialakítású.
Részletesen a műszaki fejezetben.
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 (a továbbiakban: „termék”), utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely
eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott termékkel
egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
(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.) M2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakember
alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) 10
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2 3.) M2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 4.) M2.3) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Összesített nettó ajánlati ár, tartalékkerettel (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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá
tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja,
hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok
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hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kell a részletes adatokat megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: K1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében;
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha bejegyezve a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesíti az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt.114/A. § (1) bekezdése
alapján ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
K1)
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő
ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2)-(5)
bekezdésére is.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy az ajánlatban ajánlattevőnek csatolnia
kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Jelen eljárásban nem került előírásra.
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 a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésére.
M1)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé
számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetésével, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.
M2)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek –
különösen a minőség
ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
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Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő
nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz alapján, valamint képzettség/végzettség
meglétét bizonyító dokumentum egyszerű másolata alapján történik.
A gyakorlatot év/hó dimenzióban kell megadni, az időben párhuzamos gyakorlati időt ajánlatkérő csak
egyszer veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9); (11) és (11a) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 23. § 24. § (1) bekezdései is irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadásátvétellel lezárt, legalább összesen 460m2 hasznos
alapterületű épület felújítási és/vagy kivitelezési és/vagy átalakítási referencia munkára vonatkozik.
A fenti követelmények több szerződéssel teljesíthetők.
M2)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
legalább az alábbi
szakemberekkel:
M2.1) legalább 1 (egy) fő építési szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MVÉ, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M2.2) legalább 1 (egy) fő építménygépészeti szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerint MV-ÉG, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M2.3) legalább 1 (egy) fő építményvillamossági szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerint MV-ÉV, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett, viszont a gyakorlati idő igazolása esetében az átfedés nem
járható, az csak egyszer vehető figyelembe.
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozó bármely teljesítési határidőre vonatkozó teljesítési késedelme esetére késedelmi kötbér
megfizetésére köteles, amelynek napi mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított nettó díjának
1%-a, de összesen legfeljebb 20%.
Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés ellehetetlenülése, vagy a teljesítés megtagadása,
továbbá Vállalkozó 20 napot meghaladó, jegyzőkönyvben, vagy egyéb írásos dokumentumban (pld.
megrendelői felszólítás) rögzített késedelme esetén meghiúsulási kötbért fizet, amelynek mértéke az
Általános Forgalmi Adó nélkül számított nettó díjának 20%-a. Meghiúsulás esetén Megrendelő jogosult a
teljesítés megkezdése előtt a szerződéstől elállni.
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Vállalkozó a beruházás teljesítését követően az előírt jótállási idő időtartamára a szerződés szerinti
vállalkozási díj áfa nélkül számított értékének 5%-át elérő jólteljesítési biztosítékot nyújt, melynek
kedvezményezettje a Megrendelő és időtartama a jótállás időtartama, okirati formájú biztosíték esetében
a jótállás időtartama. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában
nyújtható, a biztosíték benyújtása a végszámla kifizetésének feltétele.
Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre a
Beruházás fenntartási időszaka alatt, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónap
jótállási (garanciális) időtartamot vállal.
A szerződéskötés feltétele, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a szerződés
tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 100.000.000,-Ft/év, és 50.000.000,Ft/káresemény. A szerződés 3. sz. mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata,
továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaság
nyilatkozata, annak érvényességére vonatkozóan
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.; adószáma:
23300576-2-41) által támogatott, az iktatószám: HENTI/2413/2021; azonosító száma: EGYH-EKF-21-P-0014.
A projekt finanszírozásának módja utófinanszírozás. A támogatás intenzitása: 100,000000%. Az
ajánlatkérés, az ajánlatadás és a kifizetés magyar forintban történik. A beszerzés fordított ÁFA alá tartozó.
Vállalkozó 1 db előlegbekérő, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő
műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolásai alapján.
Vállalkozó számláját Megrendelő 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)(7) bekezdései és a PTK 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Előlegbekérő
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a vállalkozás általános forgalmi adó nélkül számított
díja 5%-ának megfelelő mértékben biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét.
1. Részszámla
Esedékessége: a műszaki teljesítés 50%-os készültségi fokának elérésekor
Mértéke: a vállalkozás általános forgalmi adó nélkül számított nettó díjának 50%-a illetve előlegbekérő
igénybevétele esetén a vállalkozás általános forgalmi adó nélkül számított nettó díjának 45%-a
Végszámla
Esedékessége: a műszaki teljesítés 100%-os készültségi fokának elérésekor, az eredményes műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően
Mértéke: a vállalkozás nettó díjának a részszámlával csökkentett összege.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § rendelkezéseinek megfelelően a Felek tartalékkeret kikötésében
egyeznek meg, melynek összege a nettó vállalkozási díj 10 %-a.
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.
Vállalkozó a számlázásnál köteles betartani az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltakat.
Az eljárás lefolytatása során különösen az alábbi jogszabályok irányadók:
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
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2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK kizárja a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó, a Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és az ajánlatát annak figyelembevételével adta meg, hogy a
kivitelezés időszakában az iskola működését nem akadályozhatja, annak folyamatos tanítási, nevelési
feltételeit biztosítani köteles. A nagyobb hanghatással illetve minden olyan munkafolyamattal, ami
kihatással bírhat a tanításra előzetesen egyeztetni köteles.
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: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4)
és (6) bek-ben foglaltakat, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza. Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1: fordított arány, 2-3.-4 egyenes arány Kbt. 77. § (1) bek. figyelembevtelével; KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.
március 25.) útmutató alapján és részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 helyszíni bejárás nem tartunk, a létesítmény, mint közintézmény előzetes
érdeklődést követően megtekinthető.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz
esetén is), a Kbt. 66. § (2) nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot.
3. Ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás
esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás. Ha Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzés, akkor erről kell
nyilatkoznia.
4. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1)bek szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.)
5. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen
benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kieg tájék nyújtása: EKR felületen.
6. A kizáró okokra és az alk. köv-re vonatkozóan a közbesz megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak
(felhasználhatóak), amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több gazd. szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös Ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejára
után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi
közös Ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a közb. dok. (KD)
tartalmazza.
8. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből áll.
9. Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is).
Ajánlatkérő a Kbt.71. § (8)bek b) szerint jár el.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében előírtakat.
12. Ajánlatkérő valamennyi a jelen felhívásban előírt alk. köv.-t a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
13. Ha Ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 értéknél nagyobb ”többlet”
szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló nyilatkozatokat
és a szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték
egyértelműen alátámasztható.
14. FAKSZ: Harsányi István lajstromszám: 00055.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (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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Csurgó Város Önkormányzata (13973/2022)
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: Csurgó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731632214
Postai cím: Széchenyi tér 2.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Zoltán
Telefon: +36 303652125
E-mail: dozo.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 82471095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csurgo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000947512022/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/EKR000947512022/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:
Turisztikai bemutató épület építése Csurgón_II
Hivatkozási szám: EKR000947512022
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 közbeszerzés megnevezése:
„Örökségturisztikai bemutató épület építése a csurgói Történelmi Parkban a HUHR/1901/2.1.2/0074
azonosító számú INTERREG V-A Hungary-Croatia 2014-2020 Cooperation Programme Program „Active
Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area (AT@AT.CB)” című projekt keretében”
A közbeszerzés tartalma összefoglaló jelleggel:
A Csurgó Város Önkormányzata tulajdonában álló Csurgó, Táncsics tér 2. szám (Csurgó belterület 14 hrsz.)
alatti ingatlanon örökségturisztikai bemutató épület (építészeti jellegét tekintve alagút) létesítése.
Az új épület pinceszintes, vasbeton falszerkezettel, vasbeton boltozattal. Bejárat az épület (alagút) északi
és déli oldalon kerül kialakításra. Az épület zöldtetős, a szerkezet tetején 50 cm vastagságú földréteggel.
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 gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő (AK) megállapította, hogy a
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és műszaki
ésszerűséggel.
A beruházás Csurgó Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanon, az ún. Történelmi Parkban kerül
megvalósításra. A beruházás egy darab, újonnan épülő örökségturisztikai bemutató terem (építészeti
jellegét tekintve egy alagút) kivitelezésére irányul. Az épület pinceszintes, vasbeton falszerkezettel,
vasbeton boltozattal, kettő bejárat kerül kialakításra az alagút északi és déli oldalán. Az épület zöldtetős, a
szerkezet tetején 50 cm vastagságú földréteggel. A beépített alapterület mindösszesen 54,50 m2.
A kivitelezés egy ingatlanon egyetlen, kis alapterületű épületet érint, az építési munkák organizációja és
egyszerű műszaki tartalma nem indokolja a részekben történő megvalósítást. Alappal feltételezhető, hogy
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részajánlat biztosítása esetén a kivitelezés járulékos költségei (részenként nyertes vállalkozó gépparkjának
szállítása, projektmenedzsment, műszaki vezetői személyi állomány, deponálási, bérleti költségek, stb.) és
járulékos szervezési feladatok időigénye (párhuzamos egyeztetések AK-vel, hatósággal, stb.) a beruházás
összköltségvetését és időtartamát növelik.
A konkrét beszerzés körülményeinek mérlegelése alapján AK részajánlattételt nem tesz lehetővé, mert
annak biztosítása ellentétes a műszaki-szakmai és gazdasági ésszerűséggel, a közpénzek hatékony és
gazdaságos elköltésének követelményével.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Turisztikai bemutató épület építése Csurgón
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8840 Csurgó, Táncsics tér 2. szám, az ingatlan-nyilvántartás adatai
szerint Csurgó belterület 14 hrsz. alatt található Történelmi Park területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő (AK) tulajdonában álló Csurgó, Táncsics tér 2. szám (Csurgó belterület 14 hrsz.) alatti
ingatlanon örökségturisztikai bemutató épület (építészeti jellegét tekintve alagút) létesítése.
Az új épület pinceszintes, vasbeton falszerkezettel, vasbeton boltozattal. Bejárat az épület (alagút) északi
és déli oldalon kerül kialakításra. Az épület zöldtetős, a szerkezet tetején 50 cm vastagságú földréteggel.
Az épület leírása:
A közművesített telek déli irányból, a közút felől közelíthető meg.
Az épület a Történelmi Parkban, a meglévő palánkvár északi oldalán lévő rézsűben, szabadonállóan
helyezkedik el. Pinceszintes, a fő tömeg észak-déli irányú, keleti irányban becsatlakozó mellékágakkal.
Az épület alapozása 50 cm széles beton sávalap, 90 cm mélységben, C12/15 - X0b(H) minőségű betonból,
a lábazat ZS-30 zsaluelemből készül beton kitöltéssel, betonacél beépítéssel.
Az aljzatbeton C25/30-XC1-24-F3-MSZ hálóvasalt kavicsbeton. Függőleges tartószerkezete ZS-30
zsaluelemből készül beton kitöltéssel, betonacél beépítéssel, felette monolit vasbeton boltozat készül.
A falazatot és a boltozatot kívülről kell kellősíteni, majd bitumenes lemez talajvíz elleni szigeteléssel kell
elllátni. A mechanikai védelmet szűrőfilc borítással ellátott drénlemezzel kell biztosítani. Az épület tetejét
földdel kell betakarni, majd a területet füvesíteni kell.
Északi és déli oldalon a bejáratnál ZS-30 zsaluelemből támfalat építünk a föld megtartására. A bejáratoknál
fa szerkezetű ajtókat építünk be. Az épületben szeletelt kisméretű tégla fal-, és mennyezet burkolat készül.
A burkolatot fúgázzuk.
AK tájékoztató jelleggel közli, hogy a szükséges gépkocsi parkolóhely az ingatlanon, illetve az ingatlan déli
oldalán lévő parkolóban biztosítható (parkolóhely létesítése nem része a közbeszerzésnek).
Az ingatlan gépkocsival való megközelítése a déli oldali út felől az É-00 helyszínrajz szerint került
kialakításra.
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Az építkezés ideje alatt az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok külön tárolásáról (az elszállításig) a
kivitelezőnek gondoskodni kell.
Az épület adatai:
Pinceszint padlóvonal: ±0,00 m
Párkánymagasság: +3,20 m
Terepszint: -0,18 m
Járdaszint: -0,03 m
Belmagasság:
Pinceszint: 1,31-2,31 m
Beépített alapterület: 54,50 m2
Hasznos alapterület: 33,62 m2
Pinceszint: 33,62 m2
Építménymagasság: Az építmény föld alatt készül.
Felhasznált anyagok, szerkezetek:
Alapozás:
- 50 cm széles beton sávalap, C20/25-24-F2 -MSZ minőségű betonból
- Támfal alatt: Tartószerkezeti terv szerinti monolit vasbeton lemezalap készül részére
C25/30-24-F2-MSZ minőségű kavicsbetonból. Az alaplemezben a kiviteli terven
megadott betonacélokat el kell helyezni, ügyelve a toldási hosszak meglétére.
Lábazat:
- LEIER 30 zsaluelem C25/30-XC2-24-F2-MSZ kavicsbeton kitöltéssel, soronkénti vasalással
Függőleges teherhordó szerkezetek:
- LEIER 30 zsaluelem C25/30-XC1-24-F2-MSZ kavicsbeton kitöltéssel, soronkénti vasalással
Boltozat:
- Monolit vasbeton dongaboltozat 25 cm vastagságban, C25/30-XC1-24-F2-MSZ kavicsbeton
Aljzatbetonok:
- C16/16-XC1-24-F2-MSZ kavicsbeton (úsztató rétegként)
- C25/30-XC1-24-F3-MSZ kavicsbeton, hegesztett hálós vasalással B500B
Áthidalók, gerendák:
- Monolit vasbeton gerenda, C25/30-XC1-24-F2-MSZ kavicsbeton
Bádogos munkák:
- Kétvízorros fallefedés a falazat felső síkján: LINDAB FOP/PLX/TC 50 matt PE tüzihorg. acél+műanyag
bevonat, 0,6 mm vtg. szürke színben, színkód: RAL 7011
Talajvíz elleni szigetelés:
- VILLAS E-PV 4 F/K talajvíz elleni szigetelés, 2 rétegben, VIABIT Primer kellősítéssel
Külső nyílászárók:
- Fa nyílászárók, hőszigetelő kivitelben, nyíló nyitási móddal, a tervlapokon feltűntetett méterben, barna
színre pácolva.
Szivárgó:
- Az épület keleti oldalán drén szivárgó készül, beton folyókával, 150 mm átmérőjű perforált dréncsővel. Az
összegyűjtött talajvizet KG-PVC csövön keresztül az ingatlan nyugati oldalán lévő Máriás patakba vezetjük.
Padlóburkolatok:
- BRAMAC padlóburkoló lap
Falburkolatok, mennyezetburkolatok:
- Szeletelt kisméretű tégla burkolat, 2 cm vastagságban, fúgázva
Homlokzati felületképzések:
1. Szeletelt kisméretű tégla burkolat, fúgázva
2. Fa szerkezetű ajtó, barna színre pácolva
3. Kétvízorros fallefedés: LINDAB FOP/PLX/TC 50 matt PE tüzihorg. acél+műanyag bevonat, 0,6 mm vtg.
Épületvillamos műszaki leírás:
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Az épület várható csatlakozási értéke: Figyelembe véve, hogy elektromos árammal a világítást, a bemutató
eszközöket működtetik, a fogyasztási érték 32 Amper. A főkapcsoló az épület déli oldali homlokzatán kerül
elhelyezésre.
Vezetékek:
- a belső villanyszerelést süllyesztett védőcsőbe húzott M-1Kw-os Cu vezetékhálózat
szereléstechnológiával tervezzük kialakítani, aljzatbetonban szükséges szereléshez SYMALEN védőcsöves
technológiát terveztünk.
A munkák végzése során a vonatkozó szabványok, műszaki és technológiai utasítások előírásainak
betartása kötelező.
Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások az építész műszaki leírás szerint.
Épületvillamossági feladatok
A kivitelezési munka határa: erőátviteli villamos hálózat, világítási hálózat, informatikai alaphálózat.
Névleges feszültség: 3*230/400V, f=50Hz.
Áramnem: háromfázisú szinuszos váltakozó áram, frekvencia: 50 Hz.
Érintésvédelem TN-rendszerű nullázás, áramvédő fedőkapcsolóval ellátva.
Az épületrész energiaellátása a telephelyi villamos hálózatról történik, melyet a későbbiekben
kell pontosítani.
A feltételezett betáplálási pont távolsága 30m, fölbe fektetett 5*6mm2 NYY-J kábelen, max. In=3*25A
kismegszakítóval védett áramkörről. Az épületrész villamos energiafogyasztás mérésé nem elvárás AK
részéről.
Az új épületben az alábbi gépészeti munkák elvégzésére kerül sor:
- szellőző rendszer kiépítése.
(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 vállalása (legalább 0 hónap, legfeljebb 36 hónap) 15
2 III.1.3. M2. alpont szerinti szakember vonatkozásában építési beruházás kivitelezésében szerzett
többlettapasztalat (legalább 0 hó, legfeljebb 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1901/2.1.2/0074 azonosító számú INTERREG V-A
II.2.13) További információ
1./ A II.2.7 pontban megadott szerződés időtartama a munkaterület átadásával kezdődik. Ha a határidő
utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
2./ A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
A jogerős engedélyben szereplők betartása mellett kell megvalósítani a feladatot.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben
azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az
eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.
§-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott
költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak
meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
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: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az
ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, 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, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 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 a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint
ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az igazolások
benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát
és az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben -a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok teljesülését a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján. 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]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben valamely a teljesítésben részt vevő építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia a Kbt. 114.§ (2)
bekezdésének megfelelően, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az
ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
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A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 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.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Ajánlattevő
kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvántartás kivonatát,
a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb
dokumentumot fogadja el ajánlatkérő.
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági
követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az
ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd
benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 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.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az
ajánlattevő csatolja
P1/ A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából
származó - 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.
Ha az ajánlattevő a P.1/ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy
a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
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másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban
erre a körülményre már az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen
tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (építési beruházásból)
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 40 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági
követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az
ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd
benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 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.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az
ajánlattevő csatolja
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját
megelőző 8 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül
megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma és/vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év,
hó, nap részletezettséggel, d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra
vonatkozó
referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik,
a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője
által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ra.
M2) Ajánlattevő nyilatkozata – mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez
szükséges adatokat – azon szakemberek megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)).
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Benyújtandók a nevezett által aláírt:
- az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap
bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajz és végzettségét igazoló dokumentum másolatban. Már
megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum
kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül
megismerhető.
- rendelkezésre állási nyilatkozat.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gazdasági Szereplő köteles az adott – általa igazolandó –
alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben teljesített (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, olyan mélyépítési beruházásra vonatkozó
referenciával, amelynek keretében sor került legalább 1 db 20 nm hasznos alapterületű pinceszinti épület
kivitelezésére és/vagy felújítására.
Az ajánlatkérő a hasznos alapterület fogalmat a következők szerint érti: az épület rendeltetésének
megfelelő célú területek összessége. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által
elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe és az átjárók területe.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában
meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É”
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkezik.
és
- a szakmai gyakorlat terén: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 1. melléklete VI./1. rész
2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MVÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkezik.
Ajánlatkérő elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező
szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel illetve végzettséggel egyenértékű képzettséggel
rendelkező szakember bemutatását is.
Alanyi kör: Közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére, minden késedelmes naptári nap
után, a késedelembe esés időpontjától, a tényleges teljesítés napjáig, késedelmi kötbért követelhet
Ajánlattevőtől, amely az Ajánlatkérő felszólítását követően esedékes. A késedelmi kötbér alapja a
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj; napi mértéke 0,5
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%, maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbérösszegét
maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
Meghiúsulási kötbér:
alapja és mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a
Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét
meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A nyertes ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való
mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak
megfelelő minőségben végzi el.
Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását,
amelynek megfelelően a nyertes ajánlattevő a vállalásának megfelelő mértékű, teljes körű jótállási
kötelezettséget köteles vállalni - a sikeres műszaki átadásátvétel befejezésétől - azzal, hogy amennyiben
bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli,
úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi
adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja Ajánlattevő (AT) részére. AK az előleg fizetését nem teszi függővé AT részéről
biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés
teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 126/2016.
(VI. 7.) Korm. rendeletben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási
szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj
25 %-áról,
- 2. részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj
25 %-áról,
- 3. részszámla 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj
25 %-áról,
- végszámla az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.
AT a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követően jogosult.
A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, az AK által kibocsátott
teljesítésigazolás alapján. Nyertes AT a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követően, AK által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását
követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani.
Az adott számlák esetében meg kell bontani a számlát a projekt keretében és a projekten kívül
megvalósuló részre vonatkozóan.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) és (3) bekezdése az irányadó.
Az AK fizetési kötelezettségüket igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével
összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő
harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Amennyiben az ATként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a
kifizetés teljesítése során.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
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A szerződés finanszírozása a „HUHR/1901/2.1.2/0074 azonosító számú INTERREG V-A Hungary-Croatia
2014-2020 Cooperation Programme Program „Active Tourism meets Advanced Technology in CrossBorder Area (AT@AT.CB)” című projekt alapján nyújtott támogatásából és saját forrásból történik. A
támogatási szerződés alapján az európai uniós (85%) és hazai (15%) támogatásból származó összeg a
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
• 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról
• Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. A nyertes ajánlattevő(k) számára
gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben
szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a
közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös
ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k)
a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében
aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a
szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő
részesedésük tervezett értékéről.
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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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: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/25 (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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár: fordított arányosítás: Többletjótállás és szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK előírja csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum
alkalmazását.
2. AK alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdését.
3. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által
meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságot tartalmaz.
4. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés
tűrésével,
irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
5. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3)
szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
6. Szakmai ajánlat:
- Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével és
ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő
tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható!
- Az értékelési szempont szerint vállalások alátámasztása során kizárólag a szakember neve, illetve annak hiánya
nem hiánypótoltatható, az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó egyéb dokumentumok tekintetében
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint bocsájthat ki hiánypótlást.
7. FAKSZ: dr. Bakó Zoltán (lajstromsz.:00782). 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com.
8. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése
során a
következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az összegezésben megjelölte.
(Kbt.131.§(4)).
10. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK
megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös AT)
rendelkezzen a megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 40.000.000,- Ft/
év és káreseményenként legalább 20.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői
összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással.
12.Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés
rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél
ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben
fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet
szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő
elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő
köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
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A munkavégzés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső tevékenység: a beszerzés
tárgyát képező beruházás részben engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve
adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik ezen építési tevékenységek
vonatkozásában.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (13035/2022)
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: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11541587202
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Fax: +36 72502146
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.delkom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.delkom.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000916932022/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/EKR000916932022/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
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:
Kökény RHK - útépítés, útjavítás 2
Hivatkozási szám: EKR000916932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

403

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Üzemanyagtöltő burkolatának felújítási munkái
Gépjárműmosó melletti útburkolat felújítási munkái
MBH csarnok útcsatlakozások felújítási munkái
„Y” csp.-nál javítási, illetve pályaszerkezet csere munkái
„B” és „1” jelű utak felújítási munkái
068 hrsz. bekötőút felújítási munkái
„C” jelű út bal oldalán lévő kiemelt szegély megtámasztásának munkái
A részletes műszaki követelményeket 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): Az eljárás nem bontható részekre, melynek oka, hogy jelen
eljárásban egy telephely útfelületeinek javításáról, helyenként cseréjéről van szó.
A relatíve kis útfelület miatt gazdaságilag sem lenne előnyös, illetve több vállalkozó esetében ez olyan
egyeztetési munkát igényelne, mely nehezen kivitelezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kökény RHK - útépítés, útjavítás 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 057
hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üzemanyagtöltő burkolatának felújítási munkái
A meglévő üzemanyagtöltő állomásnál a térbeton burkolatnál lévő 21 m dupla „K” szegély elbontása
és helyére új előre gyártott elemekből álló betonfolyóka építése C20/25 betonágyazatba. A meglévő
térbeton burkolat megsüllyedt részén a sérült CP4/3 betonburkolat elbontása (1,93m3), illetve ágyazat
cseréje 20 cm vastagságban (2,45 m3), majd új 16 cm vastag CP 4/3 betonburkolat kialakítása (1,93 m3).
Gépjárműmosó melletti útburkolat felújítási munkái
A mosó NY-i oldalától a „B” jelű út útcsatlakozásáig tartó szakaszon a meglévő aszfalt kopóréteget 5
cm vtg.-ban le kell marni (205m2). A nem megfelelő teherbírású részeken a pályaszerkezet cserét kell
elvégezni 52 cm vastagságban 94,5 m2-en.
A burkolatot határoló kiemelt szegély elbontandó, helyette 12 cm-es kiállással új kiemelt szegély építendő
47 méter hosszon.
A burkolatban található 3 db aknafedlapok a kopóréteg szintjére helyezendők.
A teljes felületen (300m2) 5 cm AC-11/F aszfalt kopóréteg építendő.
A mosó NY-i kijáratánál lévő zöldfelületben 60x100cm alapterületű iszapfogó műtárgy kiépítése.
A mosó K-i oldalán 4,5 m hosszúságban az U alakú beton folyóka elbontása és új folyóka kiépítése az
eredeti folyóka méreteknek megfelelően C30/37 - XF4 betonból.
MBH csarnok útcsatlakozások felújítási munkái
MBH É-i rész:
A sérült betonburkolat (3,2 m3) és rácsos folyóka (6 fm) elbontás 20 m2-es szakaszon, illetve 9 m K szegély
elbontása A forgalom által kijárt résznek megfelelően a csatlakozás átépítése (földmunka 28,16 m3, új
pályaszerkezet 60,5 m2). Az elbontott rácsos folyóka nem épül vissza, a burkolatot helyre kell állítani. A
helyreállítás 1,0 m szélességben aszfaltos pályaszerkezettel történik.
A betonburkolatban lévő víznyelő és akna fedlap szintre helyezendő.
MBH ÉNY-i rész:
A sérült CP 4/3 betonburkolat (1m3) felbontásra kerül a csatlakozásnál 2,5*2,5 m felületen a víznyelő
környezetében.
A forgalom által kijárt résznek megfelelően épül át a csatlakozás.
Az MBH csarnoktól a „B” jelű út irányába a bal oldalon 12 fm-en kiemelt szegély épül, illetve új aszfalt
pályaszerkezet szélesítés épül 27 m2-en a megadott szerkezettel.
Az MBH csarnoktól a „B” jelű út irányába a jobb oldalon a forgalom által kijárt padka felületén 50 m2-en új
aszfaltburkolatú pályaszerkezet szélesítés épül a megadott szerkezettel.
Az útburkolat mellett 1,0 m-en a padka helyreállításra kerül (33m2). A betonburkolat építése során a A
betonburkolatban lévő víznyelő szintre helyezendő.
„Y” csp.-nál javítási, illetve pályaszerkezet csere munkái:
A nem megfelelő teherbírású aszfaltburkolatot (14m2), a „K” szegélyt (11fm), továbbá a sérült térkő
burkolatot (6m2) el kell bontani az „Y” csp. mindkét sarkánál.
A felbontott részeken FZKA 0/32 folytonos szemszerkezetű zúzottkő ágyazat (4m3), illetve 11 fm „K”
szegély építendő.
Az út részén 20 cm Ckt burkolatalapra (4m3) aszfalt kötőréteg (1m3) és aszfalt kopóréteg (1m3) beépítése
történik a rétegrendben megadott vastagságban. A kopóréteg beépítése min. 20 cm átlapolással, a
csatlakozásoknál Bornit bitumenes tömítőszalag beépítésével történik.
A térkőburkolat (6m2) helyreállítása során a megfelelő minőségű térkő visszaépíthető, a sérült és törött
térkő pótlását a jelenlegihez hasonló térkővel kell megoldani. A térkő 4 cm vtg. 2/4 zúzottkő fektető
ágyazatra (0,24m3) kerül beépítésre folyamhomok besöpréssel.
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„B” és „1” jelű utak felújítási munkái
272,5m hosszú, 6 méter széles útszakaszon a meglévő itatott aszfaltmakadám pályaszerkezet cseréje
aszfalt kopóréteggel rendelkező pályaszerkezetre.
Elbontásra kerül a meglévő burkolat 10 cm vastagságban (244,1 m3), a padka mindkét oldalon 10 cm
vastagságban (36,5 m3) és a betonfolyóka 70 méter hosszon
A megépülő új pályaszerkezet:
5 cm AC-11/F kopóréteg (81,9 m3)
7cm AC-22/F kötőréteg (115,6 m3)
20 cm CKt burkolatalap (329,7 m3)
Az új pályaszerkezet mellet kialakításra kerül 268,5 fm kiemelt szegély az út jobb oldalán, illetve mindkét
oldalon a mérlegháznál. Továbbá 15 fm süllyesztett szegély, 8 db surrantó és 164,5 m3 nemesített padka.
068 hrsz. bekötőút felújítási munkái
Az aszfaltburkolatú bekötőúton burkolathibák javítást összesen 258 m2-en, illetve a bekötőút végszelvény
előtt baloldalon lévő útcsatlakozástól a körforgalom irányába az ívben 54 fm-en 50 cm szélességben
rázópadka építése.
A pályaszerkezet csere rétegrendje a következő:
- 5 cm AC-11/F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg
- 1 rtg bitumenemulziós permetezés
- 20 cm Ckt burkolatalap
- 20 cm meglévő FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazati réteg
Rázópadka pályaszerkezete:
- Lefix Útszegély elem BP 450/500 mm elem
- 20 cm C20/25-XF(1)-24-F1 min. beton
- 15 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazati réteg
„C” jelű út bal oldalán lévő kiemelt szegély megtámasztásának munkái
„C” jelű út bal oldalán 225fm hosszon a kiemelt szegély megtámasztását szolgáló 40cm x 25 cm
betongerenda építése C30/37-XF(1)-24-F1 betonból.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap
felett (minimum 0, maximum további 24 hónap) 15
2 3. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem) 5
3 4. A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív
hulladék gyűjtésének vállalása (igen/nem) 5
4 5. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen
tartásának vállalása (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
2. A II.2.7. pont kiegészítéseként Ajánlatkérő rögzíti az alábbiakat:
A munkaterület átadására a szerződés aláírását követő 10 napon belül sor kerül. A teljesítés határideje a
terület átadás-átvételétől számított 120 nap, de legkésőbb 2023.06.30.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1)
bekezdésére.
Karakterkorlátozás miatt az "V.2) További információk" pont folytatása:
18. Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): AT-nek csatolnia kell ajánlatához a kiadott árazatlan
költségvetés(eke)t beárazva [pdf. formátumú fájlként, valamint excel formátumú fájlként (azaz az excel
táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve) is bocsássák AK rendelkezésére].
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján, az MS Excel program
alkalmazásával fogja a kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a költségvetésben
figyelembe vehető értékeket a pontszámok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése
érdekében. A pdf formátumú dokumentum biztosítja, hogy az AT által az ajánlatban benyújtott tartalom
módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés csak
excel vagy csak pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el.
Amennyiben AT a hiánypótlásnak nem tesz eleget, sem a PDF, sem az EXCEL formátumú dokumentum
hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint
érvénytelen.
19. Ajánlatkérő a helyszíni körülmények megismerhetősége érdekében helyszíni bejárást biztosít az
érdeklődők számára a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében. Időpont: 2022. július 19., 10:00 óra;
találkozási hely: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 057 hrsz.). A helyszíni
bejáráson kérdés feltételére nincs lehetőség. Kiegészítő tájékoztatáskérésre az EKR-en keresztül írásban, a
Kbt. előírásaira tekintettel kerülhet sor.
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20. A Dél-Kom NKft. a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. A szerződést a Mecsek-Dráva Reg.
Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás köti meg a nyertes ajánlattevővel.
21. A tervezett munkálatok nem minősülnek építési engedélyköteles tevékenységnek.
22. Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés során az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelő gyakorlattal
rendelkező MV-KÉ képesítésű felelős műszaki vezetőt kell alkalmaznia. A teljesítés során alkalmazott MVKÉ képesítésű felelős műszaki vezető nevét a szerződéskötéskor meg kell adni.
23. 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 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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal
együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
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 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § -ra (öntisztázás).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
tényét AK ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a
szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét
igazoló dokumentum csatolása szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a 2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A gazdasági
szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint az ajánlatában köteles
benyújtani. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri AK a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon AK 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. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelele 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
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
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 Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági
minimumkövetelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági
minimumkövetelményt
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 késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a/nap. A
késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér maximális mértéke az általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás: 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg fizetése: AK a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően a szerződés – ÁFA nélkül számított –
elszámolható összege
legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Az előlegszámla
az első részszámlából kerül levonásra. Az első részszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell
kiállítani.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő 5 db részszámla kiállítására jogosult a beruházás Megrendelő által visszaigazolt
készültségi fokának megfelelően az alábbiak szerint:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

409

- első részszámla kiállítása, mely összege a szerződés nettó összegének 15 %-a: 20%-os készültségnél,
- második részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 40%-os készültségnél,
- harmadik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 60%-os készültségnél,
- negyedik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 25 %-a: 80%-os készültségnél,
- ötödik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 100%-os készültségi
állapotnál történik.
A számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a számla kézhezvételét/befogadását vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében
szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla
ellenében, utalással, forintban (HUF) kerül sor.
Amennyiben a teljesítéshez a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az
előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), (3), (5) - (6) bekezdésével összhangban
kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § rendelkezéseire.
Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére
köteles.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
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: 2022/07/29 (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: 2022/07/29 (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. Az 1. részszempont: fordított a., a 2. részszempont: egyenes
a., a 3., 4. és 5. részszempont: abszolút pontozás módszerének alkalmazásával 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.
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6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási
címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával
ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk
aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni
vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.
Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel
ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát
csatolni.
7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5)
bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. 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): Bodorics István/00374.
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. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az
egyenes arányosítás, a 3., 4. és 5. részszempont esetében az abszolút pontozás 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 nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó legalább
40 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő
biztosítását kiterjeszteni.
17. Az eljárás nem bontható részekre, melynek oka, hogy jelen eljárásban egy telephely útfelületeinek javításáról,
helyenként cseréjéről van szó. A relatíve kis útfelület miatt gazdaságilag sem lenne előnyös, illetve több vállalkozó
esetében ez olyan egyeztetési munkát igényelne, mely nehezen kivitelezhető.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a "III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmasság" pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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Ebes Községi Önkormányzat (13995/2022)
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: Ebes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728379209
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Ebes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Karsai Mária
Telefon: +36 52565048
E-mail: hivatal@ebes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ebes.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/EKR000962102022/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/EKR000962102022/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:
Óvodabővítés
Hivatkozási szám: EKR000962102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

416

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Benedek Elek óvoda és bölcsőde bővítése című és TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1 azonosítószámú projekt
kivitelezése a csatolt műszaki dokumentáció szerint.
A projekt során megvalósul az Ebes belterületén található 836/5 helyrajzi számú telken található
meglévő óvoda 2 új csoportszobával való bővítése a kapcsolódó építészeti, épületgépészeti és
épületvillamossági munkák révén. Nyertes ajánlattevő feladata a közlekedési munkák elvégzése (út,
térburkolás, várakozóhelyek stb. kialakítása).
A meglévő helyiségek és egyéb terek összes alapterülete 1158,71 m2.
A bővítés (új épület helyiségek és egyéb terek) összes alapterülete 501,55 m2.
Összes helyiség és egyéb terek összes nettó alapterülete 1660,26 m2.
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 gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó
beruházás komplex egész egységet alkot, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve ellehetetlenítené
a részekre bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását,
határidők betartását veszélyeztetné. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több
gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és
ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési
anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen munkák egy
munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös
munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt
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akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy
munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti
összehangoltság nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása,
stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági
ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő
ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Óvodabővítés
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: HU321 A teljesítés helye: 4211 Ebes, Ady Endre u. 11. 836/5. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Benedek Elek óvoda és bölcsőde bővítése című és TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1 azonosítószámú projekt
kivitelezése a csatolt műszaki dokumentáció szerint.
A projekt során megvalósul az Ebes belterületén található 836/5 helyrajzi számú telken található
meglévő óvoda 2 új csoportszobával való bővítése a kapcsolódó építészeti, épületgépészeti és
épületvillamossági munkák révén. Nyertes ajánlattevő feladata a közlekedési munkák elvégzése (út,
térburkolás, várakozóhelyek stb. kialakítása).
A meglévő helyiségek és egyéb terek összes alapterülete 1158,71 m2.
A bővítés (új épület helyiségek és egyéb terek) összes alapterülete 501,55 m2.
Összes helyiség és egyéb terek összes nettó alapterülete 1660,26 m2.
(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. A III.1.3) M.1.1. pont tekintetében megnevezett szakember magasépítés és/
vagy épületfelújítás területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) 10
2 2. A III.1.3) M.1.2. pont tekintetében megnevezett szakember épületgépészeti munkák területén szerzett
szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) 10
3 3. Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 5
4 4. Helyi alvállalkozó foglalkoztatása (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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)
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata
és a hosszabb jótállási idő szempont esetén egyenes arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás.
Helyi alvállalkozó foglalkoztatása értékelési szempont: ha az AT vállalja legalább egy helyi alvállalkozó
foglalkoztatását a kivitelezés teljes időtartama alatt, akkor AK maximum pontot ad, ha nem vállalja
minimum pontot ad (abszolút értékelési módszer). AK helyi alvállalkozó alatt az AK székhelyén székhellyel
rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéni vállalkozót ért.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) - k) és m)
pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. 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.). A 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő
az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban,
ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró
okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.)
Öntisztázás: a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) - k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek.
k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontban foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek).
Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból
is. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az
alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (1) bek. alapján nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A Kbt. 114. § (1) bek. alapján nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük
vagy képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell
a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, és amennyiben a szakember még nem
szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okirat másolatát is csatolni kell.
Amennyiben a szakember már bejegyzésre került, az ajánlathoz a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát kell csatolni vagy az ajánlatban meg
kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. Ebben az esetben
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara
vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ha a megnevezett szakember már rendelkezik az
előírt jogosultsággal, akkor a végzettség igazolása külön nem szükséges. Az ajánlatban megnevezett
szakember szakmai tapasztalatát a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban szükséges
megadni év/hó bontásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdésében
foglaltakra.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési
beruházásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő
másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál
elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több
alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való
megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság
igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.Amennyiben Ajánlattevő
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referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés
figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy
projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy az alkalmassági
követelmények igazolására szolgáló dokumentumokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki
vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-É (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki
vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-ÉG (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5
éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített olyan
referenciákkal, melyek keretében megvalósult legalább 375 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezése
és/vagy felújítása, mely tartalmazott épületgépészeti és épületvillamossági munkákat, valamint
térburkolat építést.
Az előírt alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető. A Kbt. 65. § (9) bek.
alapján az előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. §
(7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az
esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdés alapján
nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül –
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő
ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel.
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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot
a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell
rendelkezésre állnia. Jótállási idő: Ajánlatkérő 12 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő. Az ezen
felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi.
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes
napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő
felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 1%-a/késedelmes nap. A
késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó
egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés
elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Ajánlattevő felelős,
Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20%a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás
vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
- Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő az ajánlattevő nem
szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés az ajánlattevőnek, vagy az
általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi)
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 2 %-a.
Helyi alvállalkozó foglalkoztatásának vállalásának be nem tartása esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke
a nettó szerződéses ár 0,5%-a.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. §
(6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-áig biztosított. Előleg
igénylése esetén AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület
átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Számlázási lehetőségek: az ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla
benyújtására van lehetősége.
A részszámlák benyújtására vonatkozó készültségi fokot a nyertes ajánlattevő a saját maga jogosult
meghatározni az alábbiak figyelembe vétele mellett:
- Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
nyújtható be a teljesítéssel arányosan.
- A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál.
Előleg: a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-áig biztosított. Előleg
igénylése esetén AK a 322
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon
belül kifizeti. Az előleg a
végszámlában kerül elszámolásra.
Számlázási lehetőségek: az ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla
benyújtására van lehetősége.
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A részszámlák benyújtására vonatkozó készültségi fokot a nyertes ajánlattevő a saját maga jogosult
meghatározni az alábbiak
figyelembe vétele mellett:
- Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
nyújtható be a teljesítéssel
arányosan.
- A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított
értékének 80%-ánál.
A számlákhoz számlarészletezőt kell mellékelni. Kifizetés: Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135 . § (3)
bek., 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § szerint utófinanszírozással. Pénznem: HUF. Végszámla
benyújtása feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel lezárása. A végszámla kifizetésének
feltétele a teljesítésigazolás kiállítása. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg. Finanszírozás:
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően
kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az alábbi mértékben:
legalább 200.000.000 Ft/év és legalább 20.000.000 Ft/káresemény.
2. Ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők vonatkozásában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén, a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
3. AK a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előríja, hogy a következő alapvető fontosságú feladatokat maga az
ajánlattevő végezze el:
- épületvillamossági munkákon belül az erőátviteli rendszer és kapcsoló-fogadó szekrények kiépítése
- épületgépészet téren a fűtés és hűtés rendszerek, továbbá a víz-csatorna rendszerek kiépítése
- az ingatlan burkolt útcsatlakozásának kiépítése, illetve a telekbelső közlekedési útjainak (gépjárművel és
gyalogosan használt), parkolóinak kialakítása.
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
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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)
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: 2022/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben
történik az ajánlattételi határidőt követő két óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. § (2) és (3) bekezdése és
a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésben foglaltak
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irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 Ft
A befizetés helye: Kbt. 54. § (2) bek. szerint
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-00349518-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Igazolás: a befizetési igazolás
másolatának, bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás esetében a szerződés eredeti vagy hitelesített
másolati példányának ajánlatban való benyújtásával.
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 II.2.13) pontban írtak 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) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet csatolja ajánlatába a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását tartalmazza.
3) Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető. A kiegészítő
tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül megadásra. A Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű
időtartam alatt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárát megelőző legkésőbb 3. munkanapot érti, feltéve, hogy
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a kérdések az ajánlattételi határidő lejárát megelőző legkésőbb 5. munkanapon érkeznek. Amennyiben a kérdések
feltételére ezen időpontot követően kerül sor, AK a válaszokat nem köteles megadni.
4) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
5) Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani az Ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig. Az
ajánlat elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
6) Az ajánlathoz a Közbeszerzési dokumentumok II.3./ pontjában megjelölt iratokat, nyilatkozatokat kell csatolni.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján jár el.
9) A Kbt. 66. § (6) alapján Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon részek megnevezését, melyek teljesítéséhez
ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók
megnevezését. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd
– a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen
az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint
a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben
közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) és 69. § (11a) bek.-re.
11) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
12) AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
13) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás
megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rend. az irányadó. Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak. FAKSZ: dr. Pálóczy
András lajstromszám 00508
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Erdőkertes Község Önkormányzata (13476/2022)
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: Erdőkertes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730473213
Postai cím: Fő Tér 4 Erdőkertes 1/2 hrsz
Város: Erdőkertes
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pásztor László
Telefon: +36 28595057
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Fax: +36 28595057
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdokertes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.erdokertes.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/EKR000554572022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

427

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/EKR000554572022/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:
Erdőkertes kerékpárút és gyalogos átkelőhely
Hivatkozási szám: EKR000554572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

428

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Erdőkertes – kerékpárút és gyalogos átkelőhely építése
Erdőkertes – Fő út kerékpárút építése (Béke utca és az Andrássy út között - 2102. jelű út 23+500-24+435.
km szelvények között) és gyalogátkelőhely létesítése Erdőkertesen a 2102 számú főút 25+990 km
szelvényében a Cinke utca és a Banka utca között.
A betervezett anyagok a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével,
helyettesíthetők műszakilag egyenértékű tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkező anyagokkal.
A ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati
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 az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és
hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a
szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi,
valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen
lenne.
A részajánlat biztosításával elérni kívánt jogalkotói cél sem teljesülne: nem jelentene nagyobb versenyt, és
nem biztosítaná hatékonyabban a közép- és kisvállalkozások részvételét sem.
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Amennyiben azonban a részajánlattételt nem biztosítjuk, és a megvalósítandó munkát egy egységes,
komplex beruházásként tekintjük, úgy ajánlatkérő számára előnyt jelent egy kivitelező koordinációjával
megvalósítani a kivitelezést, mivel így az általános költségek, melyek a kivitelezőt terhelik nem oszlanak
meg és költséghatékonyabbá válhat a munkavégzés. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak
egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. Ugyancsak lényeges szempont, hogy
ugyanazon a felvonulási és munkaterületen (Erdőkertesen - 2102. jelű út) egyidejűleg több, egymástól
független kivitelező csak a megfelelő műszaki koordináció mellett tudna munkát végezni, amely jelentős
többletköltséggel járna. Ugyancsak többletköltséggel jár azon a tény is, hogy a járulékos költségek
(felvonulási létesítmények, őrzés védelem, stb.) valamennyi ajánlat esetében külön-külön merülnének fel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Erdőkertes – kerékpárút és gyalogos átkelőhely
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233162-2

További tárgyak:
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Erdőkertes - 2102. jelű út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erdőkertes – kerékpárút építése (Béke utca és az Andrássy út között - 2102. jelű út 23+500-24+435. km
szelvények között)
A tervezett kerékpárút belterületen halad, „B” hálózati szerepű. A tervezési sebessége Vt<20 km/h
Tervezési osztályba sorolása: egyéb közút/kerékpárút B.VII.
A kerékpárút hossza: 1410,53 fm
A kerékpárút sávszélessége: 1,00 m
A kerékpárút használati szélessége (Hsz): 2,00 m
A gyalogos járda épített szélessége: 2,00 m.
A tervezett kerékpáros nyomvonal - a tervezett geometriai kialakítás szerint – az alábbi szakaszokból áll.
1. szakasz: Elválasztott gyalog- és kerékpárút
Elválasztott gyalog- és kerékpárú a Béke utcától a 0+000+135,88 km szelvényig.
A gyalog- és kerékpárút csatlakozik a Béke utca meglévő aszfalt burkolatához. A kerékpárúton az
elválasztott sávok használati szélessége 1,0 m. A két irányú, aszfalt burkolatú kerékpárút 2,29 m széles,
mellette a 2,0 m széles tervezett térkő burkolatú gyalogos járda kerti szegéllyel és felfestéssel van
elválasztva.
2. szakasz: Két irányú kerékpárút a 2102. jelű út mellett, az új kiépült járdától zöld felülettel elválasztva.
A 0+135,88 – 0+345,19 km szelvények között az új, kiépült, térkő burkolatú járdától zöld felülettel
elválasztva, az építendő 50 cm széles beton folyóka mellé 2,29 m széles, két irányú kerékpárút kiemelt
szegéllyel 0,80 m biztonsági távolsággal.
3. szakasz: Önálló két irányú kerékpárút
A 0+345,19 km szelvénytől R=8 m sugarú bal és jobb oldali lekerekítő ívekkel a két irányú kerékpárút
bevezetése a zöld felületen a meglévő kerítés mellé. A meglévő kerítés mellett a biztonsági távolság
minimum 0,5 m. A 0+705,59 km szelvénynél a kerékpárút visszavezetése a 2102. jelű út mellé R=5 m
sugarú jobb és bal oldali lekerekítő ívekkel. Ezen a szakaszon a két irányú kerékpárút szélessége 2,34 m.
4. szakasz: Két irányú kerékpárút a 2102. jelű út mellett, az új kiépült járdától kerti szegéllyel és felfestéssel
elválasztva. A kerékpárúton az elválasztott sávok használati szélessége 1,0 m. A két irányú, aszfalt
burkolatú kerékpárút 2,29 m széles, mellette a térkő burkolatú gyalogos járda kerti szegéllyel és
felfestéssel van elválasztva.
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5. szakasz: Két irányú kerékpárút a 2102. jelű út mellett, az új kiépült járdától résfolyókával és felfestéssel
elválasztva. A meglévő aszfalt burkolat szélétől 0,8 m a védőtávolság.
A kerékpárúton az elválasztott sávok használati szélessége 1,0 m. A két irányú, aszfalt burkolatú kerékpárút
2,29 m széles, mellette a térkő burkolatú gyalogos járda résfolyókával és felfestéssel van elválasztva.
6. szakasz: Elválasztott gyalog- és kerékpárút
A 0+784,86 – 861,86 km szelvények között a meglévő térkő burkolatra két irányú kerékpárút felfestése. Az
elválasztott kerékpárút sávszélessége itt is 1,0 m.
7. szakasz: Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
A 0+861 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig 3,5 m széles aszfalt
burkolatú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút. Az egyirányú kerékpárút számára végig biztosítani
szükséges az 1,0 m használati szélességet. Ezen a szakaszon a meglévő térkő burkolatú járda elbontása
szükséges.
Vízelvezetés:
A csapadékvíz elvezetési terv vízjogi engedéllyel rendelkezik. A meglévő árok megszüntetésre kerül és zárt
csapadékcsatorna építésére kerül sor. Az aszfalt burkolat mellett 50 cm széles beton folyókát kell építeni,
a végein víznyelőkkel. A 0+000-0+251 km szelvények között DN800, a 0+251-0+351 és a 0+674-0+786 km
szelvények között DN500 betoncső beépítésére kerülsor. A csapadékcsatornát DN200 átmérőjű KG PVC
csövekkel bekötni a tervezett víznyelőkbe.
Gyalogátkelőhely létesítése Erdőkertesen a 2102 számú főút 25+990 km szelvényében a Cinke utca és a
Banka utca között
A tervezett gyalogátkelőhely mindkét oldalán 3 méter széles és minimum 2 méter hosszú felállási
területet kiépítése. A Fő út páratlan oldalán a meglévő járda és a gyalogátkelőhely kapcsolatának a
gyalogátkelőhely teljes szélességében történő biztosítása. Az út páros oldalán a gyalogátkelőhely
és a buszmegálló kapcsolata 1,5 méter széles járdával. Az út a járda mellett kiemelt szegéllyel való
megtámasztása.
A gyalogátkelő mindkét oldalán a kiemelt szegélysort ki kell építeni, és a gyalogátkelő szélességében 2-4
cm lelépőmagasságra le kell süllyeszteni.A szegélyépítés mentén az út meglévő aszfaltburkolatát öntött
aszfalt burkolattal kell helyreállítani.
A tervezett járda pályaszerkezete az alábbi:
- 6 cm vastag beton térkő burkolat
- 3 cm vastag zúzott homok ágyazat
- 20 cm vastag FZKA 0/45 alapréteg
- 20 cm vastag homokos kavics védőréteg
A meglévő aszfalt burkolat megbontása után a helyreállítást öntött aszfalttal kell
elvégezni. Az öntött aszfalt pályaszerkezete az alábbi:
- 4 cm MA11 öntött aszfaltréteg
- 20 cm vastag Ckt-4 alapréteg
- 20 cm vastag homokos kavics védőréteg
A szegély elemeket C20/25-32/F1 szilárdságú betongerendába kell ágyazni, a
gerendák utókezeléséről gondoskodni kell. Az átkelőhely szélességében a
szegélyeket 2 cm-es lelépőmagasságra kell lesüllyeszteni.
Vállalkozó feladata továbbá a jótállási időszakban a jótállás körébe tartozó meghibásodások javítása,
valamint mindazon feladat elvégzése, melyet a vállalkozási szerződés, ill. az engedélyezési-kiviteli
tervdokumentáció előír.
Az építések engedély kötelesek, az engedélyeket a tervdokumentáció tartalmazza. A teljes építési
feladatot és mennyiséget a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés ismerteti.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
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egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek
az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont
tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott
szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
3 A kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállás vállalása egész hónapokban megadva (minimum 0
hónap, maximum 24 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (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: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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: VEKOP-5.3.2-15-2020-00070
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, akinek tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és
m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
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alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja
vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. §-a alapján ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti
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. Alvállalkozó és kapacitást nyújtó vonatkozásában: Ajánlattevő
a Kbt. 67 § (4) bekezdésében, és a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k); és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást
nyújtót. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
ajánlatában a nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján elfogadja a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint végzi el, erre tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő
az alkalmasság igazolására szolgáló részletes dokumentumokat, igazolásokat már az ajánlatában nyújtsa
be az alábbiak szerint:
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő
előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végsők névjegyzékében, a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.
1.A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell
szerepelnie, mely tényt Ajánlatkérő ellenőriz.
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 gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeket nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

433

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint
végzi el, erre tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolására szolgáló részletes
dokumentumokat, igazolásokat már az ajánlatában nyújtsa be az alábbiak szerint:
M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, 23.
§-a, 22. § (3) bekezdése alapján benyújtandó a szerződést kötő másik fél által kiadott referenciaigazolás
legalább az alábbi tartalommal:
- megrendelő neve, címe, a megrendelő képviseletében a referenciát igazoló személy elérhetősége;
- megrendelést (az építési beruházást) teljesítő (a referenciával rendelkező) megnevezése;
- az építési beruházás tárgya, mennyisége;
- szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap);
- teljesítés helye;
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a
referenciaigazolásnak az erre vonatkozó nyilatkozatokat is tartalmaznia kell.
M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21 . § (2) bekezdés b) pontja
alapján benyújtandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
a) megnevezését tartalmazó nyilatkozat;
b) kamarai adatait tartalmazó nyilatkozat;
c) szakmai tapasztalatát igazoló - saját kezűleg aláírt szakmai – önéletrajza (olyan részletezettséggel,
hogy annak alapján mind az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte,
mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat év-hónap pontossággal - egyértelműen
megállapítható legyen);
d) szakképzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél);
e) a szakember által aláírt, rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba
bevonásáról tudomással bír.
A szakember kamarai adatait tartalmazó nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, ha a megjelölt
szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint az ajánlatkérő
által meghatározott jogosultsággal rendelkezik. Ez esetben a szakember szakképzettségét igazoló
dokumentum csatolása nem szükséges, azt az érvényes jogosultság igazolja. A névjegyzékben szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint. A szakember alkalmasságot alátámasztó
tapasztalatát év, hónap bontásban szükséges megadni az önéletrajzban. Az időben parhuzamos
gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden
a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapkent kerül figyelembe vételre.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel benyújtásakor már rendelkezik érvényes és
hatályos előírt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban az alkalmasságot alátámasztó a szakmai tapasztalt
bemutatása helyett elegendő feltüntetni az adott szakember jogosultságának számát és a nyilvántartást
vezető szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonalát, valamint szükséges megadnia a
jogosultság megszerzésének (első) idejét. Ajánlatkérő az értékelés körében a jogosultság megszerzésének
(első) időpontjától veszi figyelembe értékelés körében a szakmai többlettapasztalatot, amennyiben a
szakembert már bejegyezték. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember eseten az ajánlatkérő az
előirt jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara holnapjáról ellenőrzi.
Az M1) és M2) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolására irányadó közös szabályok:
Az igazolás körében a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti előírást nem tesz. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.
§ (2) bekezdése irányadó. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolása céljából más szervezet
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vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban benyújtandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatok. Az igazolások benyújtása tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
1. § (7) bekezdése. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a gazdasági
szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § bekezdése irányadó.
További előírások a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult),
összesen legalább 700 fm hosszú útépítésre és/vagy útfelújításra és/vagy út bővítésre és/vagy kerékpárút
építésre és/vagy kerékpárút felújításra és/vagy kerékpárút bővítésre vonatkozó referenciával. Az előírt
referencia követelmény több referenciával is teljesíthető.
M2.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki
rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai
tapasztalattal. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében
meghatározott gyakorlati idő figyelembe vételére van lehetőség.
M2.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki
rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ-R" kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
1. melléklete VI./3. rész 8. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű),végzettséggel és szakmai
tapasztalattal. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében
meghatározott gyakorlati idő figyelembe vételére van lehetőség.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több
alkalmassági feltétel is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a végteljesítési határidő tekintetében
késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 1 % naponta. A késedelemi
kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 20 napi tétel. A késedelmes nap alatt naptári napot
kell érteni.
Hibás teljesítési kötbér: Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésének diszpozitív szabályától eltérve
megállapodnak, hogy a kellékszavatossági igény teljesítésének időtartamára Megrendelő részére kötbér
jár, melynek mértéke: 1 % naponta. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett nettó
vállalkozói díj, maximális mértéke 20 napi tétel. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 20 nap
alatt nem javítja ki, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni.
Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Vállalkozó felelős,
továbbá jelen szerződés Vállalkozó szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása
esetében Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 30 %. A
meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj.
Teljesítési biztosíték: Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 2 %-a.
Jótállás: 36 hónap (értékelési szempont)
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Jótállási biztosíték: A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 2 %-a.
A Vállalkozó a Teljesítési és Jótállási Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja bekezdése szerinti
biztosítéki formákkal teljesítheti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az építési beruházás finanszírozása a VEKOP-5.3.2-15-2020-00070 számú Támogatási szerződés keretében
történik. A szerződés utófinanszírozású. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének
100%-a. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés és elszámolás pénzneme: HUF.
Előleg: Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű
előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján, melynek igénybevétele
nem kötelező. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően
előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bek. irányadó. Nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 5 %-a erejéig mentesül az
előleg-visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés elszámolható összegének 5 %-át meghaladó mértékű előleg igénylés esetén a nyertes
ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 5 %-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő
mértékben a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Előleg elszámolása: Az előleggel elszámolás végszámlába beszámítás útján történik.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Számlázás: 5 db részszámla (beleértve a végszámlát is) állítható ki. Részszámlák esedékessége: 15 %-os
készültségnél 15 %-os értékben, 50 %-os készültségnél 35 %-os értékben, 75 %-os készültségnél 25 %-os
mértékben, 90 %-os készültségnél 15 %-os mértékben. A végszámla 100 %-os készültségi foknál - a hiányés hibamentes teljesítést követően állítható ki.
Megrendelő a Vállalkozó által teljesítés igazolás birtokában szabályszerűen kiállított és eljuttatott számlát
átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 135. § (3), (5) bekezdésére is. Fizetési határidő 30 nap. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítés kifizetése során a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet hatályos 32/A. §-a szerint kell eljárni.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását Ajánlattevő és közös Ajánlattevők
vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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
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Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR-ben. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

437

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
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK felhívja AT-k
figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai
forrás
rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai
forrás rendelkezésre
bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen
felhívás szerinti teljesítési
határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ)
módosítását vagy
változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy
teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk.
6:116. § (1) bek. alapján
felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai
befejezési határidőt
biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra
vagy a változásbejelentés
nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik
felhasználhatóvá. AK a fent
megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba
lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki. Amennyiben felfüggesztő feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem
következik be, akkor a
szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
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:
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VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont: fordított arányosítás, a szakemberekkel, jótállással
kapcsolatos értékelési szempont: egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Az EKR használata
regisztrációhoz kötött.
2) Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást és konzultációt.
3) A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et AK alkalmazza.
4) Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára a Kbt. 114 § (6a) bekezdését
alkalmazza.
5) FAKSZ: dr. Kádár Attila (00611)
6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
7) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a
közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
8) Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKRben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. 41/A. § és az e-Kr.
11-12. §-ai vonatkoznak.
9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők egyetemleges felelősségvállalásáról
szóló nyilatkozatot és a képviseletre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás
közötti megállapodásának egy példányát a dokumentációban meghatározott tartalommal.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11) Ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek csatolnia kell az
ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá,
csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
12) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás
nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
13) Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyeket a Kbt. vagy a közbeszerzési
dokumentáció kötelezően előír.
14) Amennyiben az ajánlattevő ajánlat valamely részét üzleti titokká minősíti, köteles ajánlatához csatolni a Kbt.
44. § (1) bekezdése szerinti indokolást.
15) Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján
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meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának
feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági
követelmények: M.1., M.2.
16) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül be kell nyújtania a szerződés
tárgyát képező munkákra irányuló legalább 80.000.000,- Ft/év és 40.000.000,- Ft/káresemény összegű Contractor's
All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás meglétének igazolását.
17) Az ajánlatot a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján „PDF” formátumban kell benyújtani egy vagy több file-ban,
az árazott költségvetések esetén XLS (vagy XLSX) fájlformátum is alkalmazandó! A PDF fájlformátum tekintetében
olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader
DC programmal megnyitható és olvasható.
18) Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen más
devizában feltüntetett értékek átváltásánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza
középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő
viseli.
20) A kiegészítő tájékoztatás kérést az EKR-ben lehet megtenni. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később
beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a
kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.
21) A felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az
irányadóak.
23) Ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt
szakemberek vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti, ott meghatározott vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásban való szerepléssel.
24) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan
költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevőnek a költségvetés minden
elemét (tétel) be kell áraznia, a sorok nem összevonhatóak, nullás megajánlást elfogadott. Ajánlattevő köteles
csatolni a cégszerűen aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető)
beárazott költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban (.xls) is. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő
ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemetetési Szervezete (13311/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemetetési Szervezete
Nemzeti azonosítószám: 15494353242
Postai cím: Kerepesi Út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Mónika
Telefon: +36 13232550
E-mail: barna.monika@usz.hu
Fax: +36 12990006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pest.szgyf.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/EKR000931692022/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/EKR000931692022/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
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Őrzés-védelem- és portaszolgálat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000931692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

442

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi szolgálat, portaszolgálat ellátása a Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete üzemeltetésében lévő 9 telephelyen 12 hónapra.
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 részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a
részajánlattétel lehetőségét kizárja, mivel a bentlakásos gyermekvédelmi intézmények őrzés-védelmiének,
valamint a portaszolgálatának ellátása az intézmények speciális jellege miatt jelentősen eltér az általános
őrzés-védelemtől, illetve portaszolgálattól. Az intézmények megfelelő működésének biztosításához
alapvető fontosságú a szolgáltatások összehangolt módon történő ellátása. A tevékenység részfeladatokra
történő bontása gazdasági szempontból ésszerűtlen, ezenkívül hátráltatná a különböző helyszíneken
található intézményi részegységek közötti hatékony együttműködést, így a közpénzek ésszerű
felhasználását sem szolgálná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Őrzés-védelem- és portaszolgálat beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79713000-5

További tárgyak:

98341120-2

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1. 1025 Budapest, Cseppkő utca 74.
2. 1038 Budapest Dózsa György út 44.
3. 1045 Budapest, Árpád út 199.
4. 1122 Budapest, Menyecske utca 16.
5. 1022 Budapest, Hárshegy út 9.
6. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A.
7. 1081 Budapest, Alföldi utca 9.
8. 1147 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/b.
9. 2061 Bicske Kossuth u. 42.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Élőerős őrzés-védelmi szolgálat és portaszolgálat
Az őrzésvédelmi szolgálat ellátása során a formaruhás személy - és vagyonőrök alapvető feladata
az objektumok, valamint az objektumokban elhelyezett vagyontárgyak, értékek őrzése, a jogsértő
cselekmények és rendkívüli események megelőzése, elhárítása, bekövetkezésük esetén a szükségessé váló
intézkedések azonnali végrehajtása, a helyszín és a rend biztosítása, személybeléptetési, anyagforgalom,
csomagellenőrzési feladatok ellátása, személyek ruházatának átvizsgálása, az épületekben dolgozók
zavartalan munkavégzésének biztosítása.
A fentieken túlmenően Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a bentlakásos gyermekvédelmi
intézményekben zajló őrzési és portaszolgálati tevékenység ellátása speciális feladat, mely nem írható
körül az általános biztonságszakmai elvárásokkal. Kiemelt figyelmet kell fordítani ennek a speciális
közegnek a szakmai-, kommunikációs nyelvezetére, a verbális és fizikai intézkedések mértékére,
milyenségére és azok szükségességére, fenntarthatóságára.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egyedi, a feladatellátás helyszínei speciális területet
jelentenek, nem elégséges az általános személy és vagyonvédelemi vagy portaszolgálati tapasztalattal
rendelkező szakemberek bemutatása, illetőleg teljesítésbe bevonása. A szerződés szerinti teljesítésben
bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben megszerzett tapasztal történő ellátása az intézmények
zavartalan működéséhez alapvető fontosságú.
Teljesítési helyszínek, teljesítési óraszámok, munkanemek:
Cseppkő Gyermekotthoni Központ
1. 1025 Budapest, Cseppkő u. 74. szám alatti telephelyre 1 fő vagyonőr 24 óra folyamatos (hétfőtől
vasárnapig)
Az épület összes négyzetméter adata: 9066 m2, telek területe: 34 302 m2
Teljes mennyiség:
őrzés-védelmi szolgálat: 8.760 óra
2. 1038 Budapest, Dózsa György út 44. szám alatti telephelyre 1 fő portás 8 óra (12:00-20:00 - hétfőtől
péntekig)
Az épület összes négyzetméter adata: 2 654 m2, telek területe: 9 691 m2
Teljes mennyiség:
portaszolgálat: 2.080 óra
Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
3. 1045 Budapest Árpád út 199. szám alatti telephelyre 1 fő vagyonőr 24 óra folyamatos (hétfőtől
vasárnapig)
Az épület összes négyzetméter adata: 2353 m2, telek területe: 26 663 m2
Teljes mennyiség:
őrzés-védelmi szolgálat: 8.760 óra
4. 1122 Budapest Menyecske utca 16. szám alatti telephelyre 1 fő vagyonőr 24 óra folyamatos (hétfőtől
vasárnapig)
Az épület összes négyzetméter adata: 6286 m2, telek területe: 32 116 m2
Teljes mennyiség:
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őrzés-védelmi szolgálat: 8.760 óra
5. 1031 Budapest Hárshegyi út 9. szám alatti telephelyre 1 fő vagyonőr 24 óra folyamatos (hétfőtől
vasárnapig)
Az épület összes négyzetméter adata: 3504 m2, telek területe: 69 334 m2
Teljes mennyiség:
őrzés-védelmi szolgálat: 8.760 óra
József Attila Gyermekotthoni Központ
6. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. szám alatti telephelyre 1 fő portás 12 óra (18:00-06:00, hétfőtől
vasárnapig)
A főépület, az 1. számú lakóépület, a 2. számú lakóépület összes négyzetméter adata: 1 960 m2, telek
területe: 9 691 m2
Teljes mennyiség:
portaszolgálat: 4.380 óra
Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1. 7. 1081 Budapest Alföldi utca 9. szám alatti telephelyre 1 fő portás 24 óra folyamatos (hétfőtől
vasárnapig)
2. Az épület összes négyzetméter adata: 4080 m2, telek területe: 5454 m2,
Teljes mennyiség:
portaszolgálat: 8.760 óra
8. 1147 Budapest Erzsébet királyné útja 6/b. 1 fő vagyonőr 24 óra (hétfőtől vasárnapig)
Az épület összes négyzetméter adata: 688 m2, telek területe: 2628 m2,
Teljes mennyiség:
őrzés-védelemi szolgálat: 8.760 óra
Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
9. 2061 Bicske Kossuth u. 42. szám alatti telephelyre 1 fő portás 12 óra (06:00-18:00, hétfőtől vasárnapig),
1 fő vagyonőr 12 óra (18:00-06:00, hétfőtől vasárnapig)
Az épület összes négyzetméter adata: 8 567 m2, telek területe: 120 000 m2
Teljes mennyiség:
őrzés-védelemi szolgálat: 4.380 óra,
portaszolgálat: 4.380 óra
Összesített teljes mennyiség:
őrzés védelmi szolgálat: 48.180 óra
portaszolgálat: 19.600 óra
Az ellátandó feladatok részleteit 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 2.1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományon belül az M.2.1.
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, többlettapasztalata (hónap) 10
2 2.2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományon belül az M.2.2. szerinti szakember
alkalmassági követelményen felüli, többlettapasztalata (hónap) 5
3 2.3.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományon belül az M.2.3. szerinti szakember
alkalmassági követelményen felüli, többlettapasztalata (hónap) 5
4 3. 24 órás központi diszpécser szolgálat megléte (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár: rezsióradíj (nettó HUF/fő/óra) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlati ár értékelési szempont megadása az alábbiak szerint történik:
1.1. alszempont: őrzés-védelemi szolgálat rezsióradíja (nettó Ft/fő/óra) - Súlyszám: 50
1.2. alszempont: portaszolgálat rezsióradíja (nettó Ft/fő/óra) - Súlyszám: 20
Az értékelési szempontok vonatkozásában továbbá Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján rögzíti:
A " A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományon belül az M.2.1., M.2.2., M.2.3. szerinti tetszőleges 3 fő - vagyonőr szakember alkalmassági követelményen felüli, többlettapasztalata " értékelési
szempont legkedvezőbb értéke: 60 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap.
24 órás központi diszpécser szolgálat megléte/ 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 (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának
hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 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 Korm. rend. 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 Korm. rend. 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
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alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) m)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat alkalmazza.
A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §-a szerinti
- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által
a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 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 (Korm. rendelet 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 Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésre, a Kbt. 35. § (2) bekezdés a) pontjára,
65. § (6)-(9) bekezdésre, 65. § (11)-(12) bekezdésre, 69. § (11a) bekezdésre.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását
megelőző három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (élőerős
személy- és vagyonvédelmi tevékenység, portaszolgálati tevékenység) szerinti, ÁFA nélkül számított
árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés
c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a felhívás
feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt évben elért közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős
személy- és vagyonvédelmi tevékenység, portaszolgálat) - általános forgalmi adó nélkül számított- nettó
árbevétele nem éri el 150.000.000,- Ft-ot évente.
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Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta lezárt üzleti évek nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja
szerint ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb személy- és vagyonvédelmi szolgáltatását megjelölve legalább:
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját év/hó/nap szerinti bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét, a szerződés tárgyát és
mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),
- továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül
megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a Korm. rendelet 21. § (3a)
bekezdésére tekintettel. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 21/A. § -ban foglaltakra.
Amennyiben a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak
irányadók. A referencia igazolása tekintetében irányadó a Korm. rendelet 23. §-a.
M.2. Ajánlattevő mutassa be a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be
kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(olyan tartalommal, hogy abból alkalmassági min. követelmények egyértelműen megállapíthatóak
legyenek, átfedések nélküli szakmai tapasztalat kezdő/befejező időpont év/hó szerinti
bontásban),
- végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- az M2.2. pont esetében a hatósági igazolvány egyszerű másolata,
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
M.3. Ajánlattevő mutassa be a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján az előző legfeljebb
három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek
létszámáról készült kimutatást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az
előírásoknak megfelelően) összességében legalább egyidejűleg 5 telephelyen teljesített, legalább 32.000
óra élőerős személy- és vagyonvédelmi szolgálat és portaszolgálati tevékenység ellátására vonatkozó
teljesítésekből származó referenciával.
Ajánlattevő a referenciaelőírásokat több szerződésből is igazolhatja. A Korm. rendelt 21. § (3a) bekezdés a)
pontja szerint Ajánlatkérő a 3 év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő, Ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett őrzés-védelmi szolgáltatásokat veszi
figyelembe.
A Korm. rendelet 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M.2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1. 2 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt biztonságszervező I. felsőfokú képzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki legalább 9 hónap biztonságszervező szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.2. Az őrzés-védelmi szolgálatot igénylő teljesítési helyszínek tekintetében, teljesítési helyszínenként
1 fő legalább 9 hónap bentlakásos gyermekvédelmi intézményben szerzett élőerős személy- és vagyonőr
tapasztalattal rendelkező olyan szakemberrel, aki rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor is
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érvényes, a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, személy- és vagyonvédelmi
tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal.
M.2.3. A portaszolgálatot igénylő teljesítési helyszínek tekintetében teljesítési helyszínenként 1 fő legalább
9 hónap bentlakásos gyermekvédelmi intézményben szerzett portaszolgálati tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
Az M.2.2. és M.2.3. pontokban előírt szolgálatot teljesítő szakemberek esetében 1 szakember egy teljesítési
helyszín vonatkozásában mutatható be.
M.3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az előző legfeljebb 36 hónapban az éves átlagos statisztikai állományi
létszáma nem éri el a 15 főt.
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:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a
nyertes ajánlattevő számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A személy és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
szerint, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései.
Késedelmi kötbér: Megrendelő késedelmesnek minősíti a szolgáltatás szerződésszerű megkezdésének,
valamint a vagyonőri, illetve a portaszolgáltatásnak az előírt időpontban való meg nem kezdését, illetve
a váltás késedelmét. Megrendelő jogosult késedelmi kötbér érvényesítésére, ha Vállalkozó a szolgálati
időhöz képest 30 percen túl nem veszi fel a szolgálatot. A késedelmi kötbér mértéke: az érintett teljesítési
helyszínen végzett szolgáltatás/munkanem – késedelemmel érintett hónapra vonatkozó – havi nettó
ellenértékének 2%-a/késedelmes alkalom. Kötbérmaximum 5 alkalom/hó, de összesen a szerződés
hatályának fennállása alatt legfeljebb 20 alkalom.
Hibás teljesítési kötbér: A szerződés hibás teljesítése, azaz a nyújtott szolgáltatásnak a tárgyhónapban
kettőnél többszöri, nem szerződésnek megfelelő minőségben való teljesítésre esetén Vállalkozó hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett teljesítései helyen végzett
szolgáltatás/munkanem - hibás teljesítéssel árintett hónapra vonatkozó - havi nettó ellenértékének 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés tejes elmaradása esetén, valamit abban az esetben ha a Vállalkozó
késedelmére tekintettel a késedelmi kötbér mértéke eléri a kötbérmaximumot, továbbá a hibás teljesítési
kötbér kétszeri érvényesítésért követő ismételt hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult a szerződés
egyoldalú nyilatkozattal felmondani és a Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A
meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses ellenérték nettó 20%-a.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Számlázás: a szerződés ellenértéke havonta utólag kerül kiegyenlítésre.
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: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§ (1b), (1c) bek. alapján
az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát
követően kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x 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:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján. 1. szempont (ár): fordított
arányosítást, 2. ért. szempont (szakember tapasztalata): egyenes arányosítás, 3. szempont: 24 órás
központi diszpécserszolgálat megléte(pontozás).
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
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az EKR-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.
2. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
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. § alapján a Közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk,
valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését.
7. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
9. Ajánlatkérő az Ajánlattevő alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell
eljárni.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot EKR űrlap.
12. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a teljesítés egész időtartama alatt legalább 100.000.000,- Ft/
év és legalább 25.000.000,- Ft/káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az előírt mértékre úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a teljes
szerződés szerinti munkákra. Erre vonatkozóan az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani.
13. Ajánlattevő köteles a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy minden szolgálatot teljesítő biztonsági őr
rendelkezzen személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott
hatósági igazolvány másolatát benyújtani. A teljesítésben részt vevő hatósági igazolványok másolatai a szerződés
mellékletét képezik.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára rendelkeznie kell őrzés-védelmi tevékenységre vonatkozóan MSZ EN ISO 9001:2015
minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvánnyal vagy azzal
egyenértékű dokumentummal.
15. Vezénylési terv készítése: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles Vezénylési tervet készíteni, melyben
rögzíti a teljesítési segédeinek személyazonosító adatait, valamint mellékeli a teljesítési segéd a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjának
megfelelő 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles
az első vezénylési tervet a szolgáltatás első ízben történő nyújtásának napján, ezt követően pedig a tárgyhónapot
megelőzően 5 nappal átadni Ajánlatkérőnek.
16. Ajánlatkérő az őrzés-védelemre vonatkozó ajánlati ár kiszámításánál kéri, hogy Ajánlattevők legyenek
tekintettel különösen a következőkre: az ajánlati ár kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a belügyminiszter
közleményére a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2022. évi összegéről (Magyar Közlöny,
2021.12.23., 63. szám).
17. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelemét, hogy ajánlatát a 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. § szakaszára
tekintettel szíveskedjen összeállítani.
18. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa alkalmazni kívánt személyek a munka-egészségügyi
követelményeknek megfelelnek és a szerződés teljesítésének megkezdésekor rendelkeznek erkölcsi
bizonyítvánnyal, illetve azt nyertessége esetén a munka megkezdése előtt be is kell mutatnia.
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19. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a
szerinti működési engedéllyel.
20. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt a statisztikai állományi létszáma
nem csökken 30 fő alá.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (13882/2022)
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: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15308380242
Postai cím: Rákóczi Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarjányi Anita
Telefon: +36 14773500
E-mail: palyazat@kdvvizig.hu
Fax: +36 14773519
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kdvvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000727132022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

454

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/EKR000727132022/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: Vízügyi Igazgatóság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
OKP gépjárműbérlet 2022.
Hivatkozási szám: EKR000727132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

455

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó gépjárműbérlet 4,5 hónap időtartamra a bérleti
szerződés hatályba lépésének dátumától, azaz 2022. október 14-től az alábbiak szerint:
1. rész: 7 db 5 személyes platós kisteherautó, azaz terepjáró bérlése:
- Gyártás időpontja: 2015. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 5 fő (sofőrrel)
- Ajtószám: minimum 4 ajtó
- Karosszéria: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 135 LE
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
- Megengedett max. össztömeg: 3500 kg
2. rész: 2 db 9 személyes mikrobusz bérlése:
- Gyártás időpontja: 2015. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 9 fő (sofőrrel)
- Minimum 2.0 dízel motoros
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
- Motor környezetvédelmi besorolás: minimum EURO IV
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
7 db 5 személyes platós kisteherautó bérlése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34100000-8

További tárgyak:
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7 db 5 személyes platós kisteherautó (terepjáró) bérlése 4,5 hónap időtartamra a bérleti szerződés
hatályba lépésének dátumától, azaz 2022. október 14-től.
- Gyártás időpontja: 2015. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 5 fő (sofőrrel)
- Ajtószám: minimum 4 ajtó
- Karosszéria: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 135 LE
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
- Megengedett max. össztömeg: 3500 kg
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Gyártási évek átlaga (2015-nél nem régebbi) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: Havi nettó bérleti díj/db (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében az Ajánlatkérő ellenőrzési
körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma
elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2022. október 14.) követően kerül sor a szerződés
aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a
szerződés időtartama 2023. február 28. időtartamig tart.
Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az e § szerinti bírálat
keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai ajánlatot, melyből megállapítható, hogy az 1. rész esetén
megajánlott platós kisteherautó, azaz terepjáró, a 2. rész esetén megajánlott mikrobusz megfelel a
műszaki leírásban foglaltaknak. A megajánlás alátámasztásaként kérjük olyan dokumentum csatolását
(forgalmi engedélyek másolata vagy törzskönyv másolata), melyből Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a
gépjárművek életkorát és a megajánlott átlagéletkort.
Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1) Elnevezés:
2 db 9 személyes mikrobusz bérlése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34110000-1

További tárgyak:
34115200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db 9 személyes mikrobusz bérlése 4,5 hónap időtartamra a bérleti szerződés hatályba lépésének
dátumától, azaz 2022. október 14-től.
- Gyártás időpontja: 2015. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 9 fő (sofőrrel)
- Minimum 2.0 dízel motoros
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
- Motor környezetvédelmi besorolás: minimum EURO IV
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Gyártási évek átlaga (2015-nél nem régebbi) 30
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: Havi nettó bérleti díj/db (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében az Ajánlatkérő ellenőrzési
körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma
elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2022. október 14.) követően kerül sor a szerződés
aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a
szerződés időtartama 2023. február 28. időtartamig tart.
Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az e § szerinti bírálat
keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai ajánlatot, melyből megállapítható, hogy az 1. rész esetén
megajánlott platós kisteherautó, azaz terepjáró, a 2. rész esetén megajánlott mikrobusz megfelel a
műszaki leírásban foglaltaknak. A megajánlás alátámasztásaként kérjük olyan dokumentum csatolását
(forgalmi engedélyek másolata vagy törzskönyv másolata), melyből Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a
gépjárművek életkorát és a megajánlott átlagéletkort.
Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás
alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A § szerint egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti − korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált − egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerinti keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását is
elfogadja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertesse a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három
év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész platós kisteherautó, azaz terepjáró
bérbeadása, 2. rész mikrobusz bérbeadása) referenciáit, a nyilatkozat vagy igazolás tartalmazza legalább a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél
megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát és mennyiségét (az alkalmasság megítéléséhez
szükséges tartalommal), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt.
65. § (6) bekezdésében foglaltakra – a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de elegendő,
ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. A meghatározott referencia több
szerződésből is teljesíthető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (1a)
bekezdésére: "Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő a) három év
teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett [...] szállításokat veszi figyelembe."
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra. [A 21. § (1)
bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
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igazolással lehet igazolni. A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő
1. rész: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik legalább
a felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával, amely a közbeszerzés tárgyára (platós kisteherautó, azaz terepjáró
bérbeadása) vonatkozik, ahol a szerződéses platós kisteherautó, azaz terepjáró bérbeadása elérte a 4 dbot;
2. rész: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik legalább
a felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával, amely a közbeszerzés tárgyára (mikrobusz bérbeadása) vonatkozik,
ahol a szerződéses mikrobusz bérbeadása elérte az 1 db-ot.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Meghiúsulási kötbér: ha olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A
mértéke az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 5 (öt) %-ának megfelelő összeg.
Késedelmi kötbér: ha olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni. A
mértéke az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 0,2 (nulla egész két tized) %-a, minden késedelmes
naptári nap után, de legfeljebb az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 5 (öt) %-a. Ha a késedelem a
25 naptári napot meghaladja, ezt az ajánlattevő olyan jelentős érdekmúlásának tekinti, amely feljogosítja
ajánlattevőt arra, hogy a szerződéstől minden további figyelmeztetés és felszólítás nélkül elálljon.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF),
és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlattevő havonta egy számlát
köteles kiállítani. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatkérői teljesítésigazolás alapján, számla ellenében,
annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
való teljesítést követően, a kincstári fizetési rendnek megfelelően, átutalással kerül kiegyenlítésre.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő elektronikus úton benyújtott számlát is elfogad a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/21 (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)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszeren
belül történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott
ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Valamennyi rész esetén: 1. részszempont KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. 1. számú melléklet A.1.
aa) alpontja szerinti fordított arányosítás, 2. részszempont 1. számú melléklet 2.) alpontja szerinti sorba
rendezés.
VI.3.7) 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. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás
erre megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására az Ajánlati felhívás IV.2.2). pontban foglalt
határidőig. Az előírt nyilatkozatokat és kötelező adatokat (pl. értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a
célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl. aláírási címpéldány, stb.) benyújtására
a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban.
2. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
kritériumokat (M/1. pont) érintik.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, törléseket
vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 66. § (6)]
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó!
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. §
(2) bekezdés].
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat [Kbt. 35. § (2a)
bekezdése].
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy
nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Ajánlatkérő felé. A közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. §-ának (2) és (3) bekezdései].
7. Az ajánlattevő és a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a cégszerűség és a képviseleti
jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatot (amennyiben a cégkivonat
megtalálható a Céginformációs Szolgálat honlapján, akkor a cégkivonat csatolása nem szükséges, azt az
ajánlatkérő ellenőrzi). Szintén csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő és a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése
szerinti szervezet tekintetében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) 2006. évi V. törvény 9. §-ának (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldánya(i)t, vagy aláírási mintá(i)t,
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)t az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírási mintáját is.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont szerinti köztartozással kapcsolatos kizáró ok hiányát az illetékes
hatóság nyilvánosan elérhető adatbázisában (https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok) ellenőrzi. Amennyiben az
ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását is be kell nyújtani az ajánlat
részeként.
9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia (EKR szerint), amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
információkat [Kbt. 66. § (5) bekezdés]. Hamis adatok, illetve hamis nyilatkozattétel esetén az ajánlattevő
kizárására kerül sor.
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Amennyiben az EKR használata során erre lehetőség van, az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A benyújtott dokumentumok elektronikus aláírással is elláthatóak,
azonban az EKR-en belül annak használata nem kötelező.
10. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén
(https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) van lehetősége az ajánlat benyújtására.
11. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és
elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
12. Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, akkor
Ajánlatkérő ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni. [Kbt. 47. § (2) bekezdés]
13. Kiegészítő tájékoztatás: Kiegészítő információt kérni, kérdést feltenni az EKR rendszeren belül lehet. A
kiegészítő tájékoztatás kérésével és megadásával kapcsolatban az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a
Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti és a
Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
AZ EKR SZIGORÚ KARAKTERKORLÁTOZÁSA MIATT AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS VI.3.9) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK TELJES
KÖRŰ MEGADÁSÁT A „KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK” ELNEVEZÉSŰ IRAT TARTALMAZZA!
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Nemzeti Bank (13761/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000930042022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

466

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/EKR000930042022/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: jegybanki alaptevékenység
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:
LK folyadékhűtők cseréje
Hivatkozási szám: EKR000930042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

467

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központ telephelyén (1239 Budapest,
Európa u. 1.) 2 db Clivet WSAT-SC270 L EN típusú folyadékhűtő cseréjének és primer oldali vízkör
hőcserélős leválasztásának kiviteli tervek alapján történő kivitelezése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a
részajánlattételt, egységes és összefüggő tartalmának megbontása gazdasági, műszaki, minőségi
szempontból észszerűtlen, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének
más körülményeire. A beépítésre kerülő folyadékhűtő berendezések, csővezetékek, egyéb alkatrészek és
eszközök (szivattyúk, érzékelők, stb.) egy logikai egységet alkotnak, a részajánlatok, illetve külön történő
munkavégzések a beruházást, valamint annak lebonyolítását (pl. vállalkozók szervezése) indokolatlanul
megbonyolítaná, vélhetőleg a kijelölt időintervallumban (átmeneti időszak) nem lenne kivitelezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
LK folyadékhűtők cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31141000-6

További tárgyak:

45331230-7

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Bank 1239 Budapest, Európa u. 1. szám alatti
telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében a Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központ
telephelyén (1239 Budapest, Európa u. 1.) 2 db Clivet WSAT-SC270 L EN típusú folyadékhűtő cseréjének és
primer oldali vízkör hőcserélős leválasztásának kiviteli tervek alapján történő kivitelezése.
Mennyisége: 2 db Clivet WSAT-SC270 L EN típusú, egyenként 722 kW hűtő egységteljesítményű
folyadékhűtő berendezés cseréje
A kivitelezési tevékenységhez tartozó feladatok: átalakítási munkához szükséges összes berendezés,
szerelési anyag, segédanyag beszerzése, szükséges helyszíni felmérések elvégzése, alkatrészek, gépek
beszállítása, gépbérlések, bontási és deponálási szakipari munkák elvégzése, a kivitelezés során felhasznált
anyagok műbizonylatainak beszerzése, műszeres visszamérések jegyzőkönyvek, érintésvédelmi
mérések és jegyzőkönyvek készítése, a megvalósításhoz szükséges részlet- és műhelyrajzok készítése,
megvalósulási tervek készítése, valamint minden, a szakirányú előírás, műszakilag elvárt feladatok
elvégzése, beszabályozások, nyomáspróbák, teljes körű üzembe helyezés, próbaüzem, beépített
berendezések erősáramú bekötése, meglévő fogyasztásmérők cseréje. Feladat még az elbontandó és
az újonnan telepítésre kerülő berendezések Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által működtetett Klímagáz
Adatbázisban történő szakszerű átvezetése.
Amennyiben a dokumentációban megadottak meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz,
úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő bármely, a leírásban meghatározott termékkel műszakilag (például, de
nem kizárólag: hűtőteljesítmény, befoglaló méret, súly, alátámasztási pontok, maximális elektromos
teljesítményfelvétel, hűtési jóság, csatlakozó vezetékek mérete és elhelyezkedése, kültéri kivitel,
épületfelügyeleti csatlakoztathatóság, hűtőkörök és kompresszorok száma, hidraulikai ellenállás,
maximális hangnyomás), esztétikailag (például, de nem kizárólag: szín, kültéri kivitel, befoglaló méret)
és minőségileg (például, de nem kizárólag: minimális jótállás mértéke, hosszútávú alkatrészellátottság
biztosítása, magyarországi szervízháttér) egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel, mind
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában
egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely
okból az adott helyen nem került feltüntetésre. Az egyenértékűség megállapításához ajánlattevőnek az
ajánlatban be kell mutatnia, hogy a műszaki leírásban megadott eszköz helyett milyen eszközt ajánl meg.
Részletes feltételek és előírások a műszaki követelményspecifikációban és a kiviteli tervdokumentációban.
A VI.3.6) ponthoz:
Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-a
alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján választja ki a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatot, a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számú útmutatójában foglalt módszertan (1.
részszempont esetében fordított [1. melléklet A.1.aa.], 2. részszempont esetében egyenes arányosítás
[1.melléklet A. 1.ab.]) alkalmazásával.
A fenti módszerek alapján számított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek. Ennek alapján a legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legelőnyösebb ár-érték arányú
ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben Ajánlatkérő adott
esetben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott a legkedvezőbb mértéket meghaladó
megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást
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ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés
szabályai szerint.
1. Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)/ Súlyszám: 70
Az értékelés során az Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, a legalacsonyabb értékű
megajánlás a legelőnyösebb, mely tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi
ajánlat pontszámát ezen legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja
ki a képletbe helyettesített értékkel. Az ajánlati árat nettó forint összegben kell megadni. Az értékelési
szemponton belül Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze.
2. Vállalt jótállási idő (hónapban megadva, minimum 36 hónap maximum 60 hónap)/ Súlyszám: 30
Az értékelés során az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a legmagasabb értékű
megajánlás a legelőnyösebb, mely tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. A megajánlást egész hónapokban kell megadni.
(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 Vállalt jótállási idő – minimum 36 hónap, maximum 60 hónap 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen 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: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a teljesítés helyszínén: MNB Logisztikai központ főbejárat (1239 Budapest,
Európa u. 1.) címen 2022. július 18. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart.
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A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot előzetesen a kozbeszerzes@mnb.hu e-mailcímre küldött
levélben jelezni szükséges a helyszíni bejárás időpontját megelőzően legalább három munkanappal,
de legkésőbb 2022. július 14. napja 12:00 óráig. Az előzetes jelentkezéskor meg kell adni a résztvevő
személy(ek) nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, anyja nevét, születési helyét, idejét. Gazdasági
szereplőnként maximum 2 személy vehet részt a helyszíni bejáráson.
2) Ajánlatkérő konzultációt nem tart. Kérdések írásban, a Kbt. 114. § (6) bek. szerint tehetők fel.
A II.2.7) ponthoz: a megadott teljesítési időtartam tervezett, előteljesítés elfogadott.
A VI.3) ponthoz:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől a jelen felhívás III.1.3.pontban előírt MSZ2.1-MSZ2.3. műszaki, szakmai
alkalmassági alpontjaiban előírtakon túl további, teljesítésben résztvevő szakember megjelölését és
teljesítésbe történő bevonását írja elő jelen alpontban a szerződéskötés feltételeként a következők szerint:
a) legalább 3 fő víz- és csőhálózat szerelő szakembert, akik egyenként rendelkeznek legalább 5 év (60
hónap) csőhálózat szerelői kivitelezői tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal;
b) legalább 2 fő villanyszerelő szakembert, akik egyenként rendelkeznek legalább 5 év (60 hónap)
erősáramú kivitelezői tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal.
A nyertes ajánlattevő fenti szakértelmű szakemberek bemutatására és igazolására köteles megadni,
legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig benyújtani: a szakemberek nevét, végzettségük, illetve
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését és azon pozíció megjelölését, melynek igazolására az
adott szakember a teljesítésbe bevonásra kerül, a szakember jogviszonyát, a jogviszonyban álló szervezet
megjelölését, a szakember végzettségét igazoló dokumentumot, szakmai tapasztalatát bemutató, általa
aláírt szakmai önéletrajzot, amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik
arról, hogy anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai
önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint
annak igazolására, hogy az ajánlattevő valóban rendelkezik a megnevezett szakemberrel, be kell nyújtania
szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy az AT nyertessége esetén
a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel
rendelkező szakemberként, az alkalmassági követelményhez tartozó pozícióban részt vesz.
A szerződéskötési feltételként előírt szakemberek között átfedés az a), b) alpontokban előírt szakértelműek
esetében lehetséges, de összesen legalább 4 fő bemutatott szakember szükséges. A jelen felhívás III.1.3.
pontjában az MSZ2.1-MSZ2.3. műszaki, szakmai alkalmasság körében előírt szakemberek és a jelen alpont
a)-b) alpontjaiban szerződéskötési feltételként előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges. Ennek
alapján a teljesítéshez – azaz a műszaki szakmai alkalmassági és a szerződéskötési feltételként előírt
szakemberek tekintetében - összességében 7 fő szakember bemutatása szükséges. Adott szakember több
alkalmassági/szerződéskötési feltétel szerinti megjelölése esetén az alkalmasságot szakértelmenként kell
bemutatni.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a jelen pontban rögzített feltételnek a szerződéskötés időpontjáig nem
tesz eleget, azt Ajánlatkérő jogosult a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősíteni, valamint úgy
tekinti, hogy ajánlattevő az ajánlatától visszalépett, így Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján mentesül a
szerződési kötelezettségtől.
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 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/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki/amely részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja ajánlattevőknek a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolások ajánlatban történő nyújtását.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről - elektronikus űrlapon. 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).
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (jelen dokumentumban
továbbiakban: Rendelet) 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az alvállalkozója
és adott esetben az alkalmasság igazolásában reszt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Rendelet 7. § (1) bekezdés szerint gazdasági szereplők az adott
eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is
felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő
a Rendelet 7. § (2) bekezdés szerint a formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő
köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és
nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ez esetben a
gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Ajánlatkérő a kizáró
ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű
nyilatkozat (Rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 14. §
(2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
Ajánlatkérő a Rendelet 13. § alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is szükséges csatolni.
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 mar benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az
adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bek.)
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 nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban
foglalt egyéb igazolási módok helyett. (Rendelet 12. §).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt.
65.§ (1) bek. c) pontja, a Rendelet 26.§ (1) bek. a) pontja, a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21.§ (1) bek. alapján
Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni
vállalkozók nyilvántartásába, illetve előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
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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: Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdése alapján az SZ1. követelmény tekintetében csatolnia kell az alábbiakat:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni
vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7),
(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11), (12) bekezdései és a közbeszerzési dokumentációban foglaltak.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásának körében Ajánlatkérő nem kéri a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, melyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikusan már benyújtott. Ez 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.
Az SZ1. pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha a beszerzés tárgyát képező építőipari kivitelezési tevékenységet az adott szervezet valósítja
meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági-pénzügyi
alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdaságipénzügyi minimum alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja
és a Rendelet 21. § (2) bekezdése, továbbá 22- 24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott
közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az ezen pontban előírt alkalmassági
minimumkövetelményeket, a Kbt. 114/A § figyelembevételével, az ajánlat benyújtásával egy időben.
MSZ1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és Rendelet 21.§ (2) a) alapján a 22.§ (3) és (5) bek., 24. § (2) és
(5) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni a felhívás jelen pontja
szerinti követelményt. Az igazolásban meg kell adni legalább a referencia tárgyát, leírását, mennyiségét,
a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal) és helyét, szerződést
kötő fél nevét, címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésére.
MSZ2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő
nyilatkozattal ismertesse annak/azoknak a szakembernek (szervezetnek) a nevét, végzettségét/
képzettségét, foglalkoztatás jogviszonyát, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia, be kell nyújtania magyarországi letelepedésű szakember
tekintetében, a bemutatott (megjelölt) szakember névjegyzéki/kamarai tagsági számát, valamint a
szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakember esetében az
alkalmassági minimum igazolása: az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nyertessége esetén a szerződés
megkötéséig az általa teljesítésbe bevonásra kerülő szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel
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rendelkezni fog; szakember végzettségét/képzettségét igazoló dokumentum benyújtása (egyszerű
másolatban); a szakember szakmai tapasztalatát bemutató, általa aláírt szakmai önéletrajz, amelyben az
adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik, hogy AT nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező
szakemberként, az alkalmassági követelményhez tartozó pozícióban részt vesz. Ajánlatkérő előírja, hogy a
szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. A
minimum gyakorlati idő megállapítás során tört hónapban megadott idő lefelé kerül kerekítésre.
Az MSZ2.3. alkalmasságra megjelölt szakemberekre vonatkozó igazolások a szakmai önéletrajzok és a
rendelkezésre állási nyilatkozatok a fentiek szerint.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett,
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá különösen
a Kbt. 65. § (6). (7) és (9) , (12) bekezdései, valamint a Rendelet 21. § -ának továbbá 24. § -ának a vonatkozó
rendelkezései.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 65. §
(12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Kbt. 65. § (12) bekezdése
szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet az EKR-ben már az ajánlat összeállítása
esetén, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adni, annak érdekében, hogy a rá vonatkozó
elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 évben (60 hónapban) összesen egy, legalább 1000 kW hűtőteljesítményű folyadékhűtő telep
létesítése vagy cseréje és csatlakozó csőszerelési munkái kivitelezés tárgyban, befejezett (műszaki átadásátvétellel lezárt), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát.
MSZ2.1. legalább 1 fő épületgépész felelős műszaki vezető szakembert, aki rendelkezik a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
MSZ2.2. legalább 1 fő építmény villamos felelős műszaki vezető szakembert, aki rendelkezik a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
MSZ2.3. legalább 2 fő klímaszerelő szakembert, akik egyenként legalább 4 év (48 hónap) minimum 700
kW hűtési teljesítményű folyadékhűtő berendezés vagy folyadékhűtő telep telepítés vagy annak cseréje
kivitelezői tevékenység végzésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Fenti MSZ2.1., MSZ2.2., MSZ2.3. alkalmasági előírások szerinti szakemberek között átfedés lehetséges,
azaz egy szakember több alkalmassági követelménynek való megfelelés körében is bemutatható,
de összességében legalább 3 fő szakértelmenként (MSZ2.1, MSZ2.2, MSZ2.3) bemutatott szakember
szükséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító kötelezettségek – kötbér, jótállás, teljesítési, jólteljesítési biztosíték - a
szerződéstervezet (X. fejezetében) rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §. alapján előírja, hogy nyertes ajánlattevő(k)nek a
szerződéskötés időpontjáig Magyarországon biztosítási szolgáltatás nyújtására jogosult biztosítónál
kötött, teljes körű, érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie (vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 300 000
000,- (háromszázmillió) Ft/év és 300 000 000,- (háromszázmillió) Ft/káresemény értékhatárig terjedően.
Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a
biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási
szerződés módosítására, kiegészítésére stb. A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének, vagy a
felelősségbiztosítás fennállását igazoló egyéb dokumentum a szerződés mellékletét képezi. Az építésiszerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is.
Ajánlattevő/Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján a felhívásban előírt tartalmú
felelősségbiztosítási kötvényt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles Ajánlatkérő/Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. Az előírt érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazoló dokumentum
benyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, mely esetben ajánlatkérő
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás
vállalásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során értelemszerűen alkalmazandók: Kbt. 135. § (1) – (3), (6)
bekezdései, Kbt. 27/A. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 6:247. § (2) bekezdés, 322/2015. (X.30) Korm.rend.
30. §, 32. § (1), (2), (4) – (6) bekezdése, 32/A.§, 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §
Ajánlatkérő a Kbt. 135. (7) bekezdése alapján a szerződéses összeg 5%-ának megfelelő mértékű előleget
biztosít. Az előleg összege az első részszámlából kerül levonásra.
Az Ajánlatkérő a 322/2015. Korm. rendelet. 32.§ (1)–(3), (4)-(6) bekezdés alapján részszámlázási
lehetőséget biztosít, Vállalkozó a végszámlával együtt összesen öt (5) db részszámla benyújtására jogosult.
Számla benyújtása a teljesítés igazolás kiállítását követően az átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv mindkét
fél általi aláírását követő 8 napon belül történhet.
Ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik, Ajánlatkérő elektronikusan benyújtott számlát
elfogad.
Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.
A tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 136. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra is.
A kifizetéssel, elszámolással kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció II. részét képező
Szerződéstervezet VI. szakasz ismerteti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet alapítását
(Kbt. 35.§ (8),(9) bek.).
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:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a Dokumentációban csatolt szerződéstervezetben
meghatározottak szerint. Előteljesítés megengedett.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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Dátum: 2022/07/28 (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: 2022/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer
(EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az
elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az
ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési részszempont esetében (mindösszesen nettó ajánlati ár) fordított arányosítás, 2. értékelési
részszempont esetében (vállalt jótállási idő) egyenes arányosítás
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VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárás lefolytatása az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban:
EKR) keresztül a Kbt. a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint történik. Az EKR
elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.
2. Az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen,
elektronikusan elérhetők az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránt érdeklődést jelző gazdasági szereplők számára a
következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR000930042022).
3. Ajánlatok benyújtása: elektronikus úton az e-Kr.-nek, a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletnek és Kbt.-nek
megfelelően az EKR-en keresztül a fent hivatkozott eljárási számon. A kapcsolattartás az EKR-en keresztül,
elektronikus formában történik.
4. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőnek az EKR-ben az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők
rögzítésénél meg kell adnia valamennyi ajánlattevőt annak érdekében, hogy a szükséges elektronikus űrlapok
rendelkezésre álljanak.
7. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap
elektronikus kitöltésével kell megtenni, amennyiben ez karakterkorlát miatt teljes terjedelemben nem lehetséges,
az ajánlathoz csatolt dokumentumban kell a nyilatkozatnak az űrlapon nem szerepeltethető további tartalmát
benyújtani. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó
előírásokat az e-Kr. 11.§-a, és a Kbt. 41/A.§-a tartalmazzák.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nyilatkozatot a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében, nyilatkozatot a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában, nyilatkozatot folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (6) és 65.§
(7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalommal is), nyilatkozatot üzleti titokról, nyilatkozatot a bemutatott
szakemberekről.
9. Ajánlattevő papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában nyújtsa be ajánlatában az
alábbi dokumentumokat:
a) Beárazott tételes költségvetés cégszerűen aláírt pdf formátumban és szerkeszthető (.xlsx) formátumban is,
önálló dokumentumokként.
b) Referencia igazolás
c) Nyilatkozat regisztrációs számról, rendelkezésre állásról
d) Szakmai önéletrajz és nyilatkozat rendelkezésre állásról (MSZ2.3.)
Közös ajánlattevők Kbt. 35.§ (2) bek. szerinti nyilatkozata meghatalmazással, a jelen közbeszerzési eljárásra
tekintettel aláírt hatályos megállapodása (közös ajánlattétel esetében).
e) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek 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 meghatalmazás.
f) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolása.
g) Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint (adott esetben).
h) A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (kötelező, amennyiben az adott eset
fennáll).
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i) Aláírási címpéldány vagy aláírás minta vagy meghatalmazás vagy egyéni vállalkozó igazolása.
j) Öntisztázás során a Kbt. 64. § (1) bekezdése fennállása esetén a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerinti jogerős
határozat.
10. Ajánlatkérő előírja az ajánlatban megjelölni 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.
11. Az adatokat HUF-ban kell megadni, átszámítás Dokumentációban megadottak szerint.
12. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban
keletkezett összes iratot és azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt.
rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdeklében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt
időtartamig kezeli.
13. Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. A szerződések aláírásához
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített tanúsítványon alapuló
elektronikus aláírás, illetve a Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, vagy
a Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás szükséges, mert csak ezekkel hozható létre teljes bizonyító
erejű magánokirat. Amennyiben valamely fél nem rendelkezik a fentiek szerinti elektronikus aláírással, jogvita
esetén az MNB által elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú dokumentum tartalma az irányadó.
Az MNB által elektronikusan megküldött pdf dokumentumot és annak mellékleteit papíron történő aláírást
követően a Szerződő Partner pdf formátumban elektronikus úton és eredeti példányban (papír alapon) postai
úton is megküldi az MNB-nek.
A szerződés hatályba lépése tekintetében valamely Fél általi későbbi aláírás napjának ebben az esetben az MNB
által elektronikusan aláírt példány szerződéses partner által papír alapon aláírt példányának dátuma tekintendő.
14. A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazzák.
Jelen pontba tartozó információ karakterkorlát miatt a II.2.14. pontban folytatódik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyarsarlós Községi Önkormányzat (14167/2022)
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: Magyarsarlós Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15334730202
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 74
Város: Magyarsarlós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dukai Zoltán
Telefon: +36 72370946
E-mail: msonkormanyzat@gmail.com
Fax: +36 72370946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://magyarsarlos.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/EKR000612872022/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/EKR000612872022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Magyarsarlós szennyvízelvezetés
Hivatkozási szám: EKR000612872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

481

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyarsarlós szennyvízelvezetés fejlesztése. A megvalósítandó munkák:
1271 fm D63 KPE nyomóvezeték
1994 fm D90 KPE gerinc nyomóvezeték
Szennyvíztisztítás létesítmény
Tisztított szennyvízelvezetés: befogadó a Nagykozári-patak
Kiviteli tervek részben történő elkészítése és engedélyeztetés:
A szennyvíz tisztító telep részletterveit a jelenleg kiválasztás alatt lévő szolgáltatóval kell egyeztetni, annak
érdekében, hogy a gördülékeny legyen a szolgáltatásba adás, és az üzembe helyezési engedély kiadása.
A telep mint technológia tervezés, a próbaüzemi tervek, valamit a biztonságtechnikai tervek szoros
összhangban van a kivitelezéssel, és a kivitelezési technológiával, ezért azokat csak a nyertes ajánlattevő
kiválasztását, illetve a kivitelezési szerződés megkötését követően lehet elkészíteni.
A hálózaton a burkolatbontási tervek, és a helyreállítási terveket befolyásolja a kivitelezési technológia,
továbbá a közmű érintettség miatt várhatóan a nyomvonal pontosítása válik szükségessé, melyet a
kivitelezés időszakában kell elkészíteni, ezért anak érdekében, hogy a kivitelezés ne álljon le egyes
tervmódosítások miatt a nyertes ajánlattevő feladata az esetleges tervmódosítások elkészítését is.
A munka pontos leírását és részleteit a mellékelt ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy a gazdasági, műszaki, valamint a
szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (a beszerzési igény, az ellátandó feladatok
és a komplex projektfelelősség) is figyelembe véve egyaránt észszerűtlen lenne, valamint a beszerzés
tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés több részre történő ajánlattétel
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biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Továbbá Ajánlatkérő megállapította, hogy
organizációs, kiviteli tervezési, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes műszaki
szerkezetet alkot a beruházás, így a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné. A
fejlesztéssel érintett létesítmény egységes műszaki követelmények szerinti megvalósítása szükséges. A
részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó felhívásban
megfogalmazott célok és indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljes körű
elvégzésével valósulhatnak meg az azonnali veszélyelhárítás szükségességének előtérbe helyezése
mellett. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során
megvalósítandó feladatok egymásra épülnek, nem elválaszthatók. A beszerzés tárgyának természetéből
adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele
várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és negatívan hatna a beszerezni
kívánt építési beruházás megvalósításának minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének
egyéb körülményeire is. A részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai
szempontból nem észszerű, tehát összességében elmondható, hogy mind költséghatékonyság, mind
szakmai-műszaki szempontból történő egységes kivitelezés-koordinálás szempontjából előnyös a részekre
bontás mellőzése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Magyarsarlós belterületi vízelvezetés
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: Magyarsarlós község bel és külterületi ingatlanjai a dokumentációban
mellékelt létesítményjegyzék szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyarsarlós szennyvízelvezetés fejlesztése. A megvalósítandó munkák:
1271 fm D63 KPE nyomóvezeték
1994 fm D90 KPE gerinc nyomóvezeték
Szennyvíztisztítás létesítmény
Tisztított szennyvízelvezetés: befogadó a Nagykozári-patak
Kiviteli tervek részben történő elkészítése és engedélyeztetés:
A szennyvíz tisztító telep részletterveit a jelenleg kiválasztás alatt lévő szolgáltatóval kell egyeztetni, annak
érdekében, hogy a gördülékeny legyen a szolgáltatásba adás, és az üzembe helyezési engedély kiadása.
A telep mint technológia tervezés, a próbaüzemi tervek, valamit a biztonságtechnikai tervek szoros
összhangban van a kivitelezéssel, és a kivitelezési technológiával, ezért azokat csak a nyertes ajánlattevő
kiválasztását, illetve a kivitelezési szerződés megkötését követően lehet elkészíteni.
A hálózaton a burkolatbontási tervek, és a helyreállítási terveket befolyásolja a kivitelezési technológia,
továbbá a közmű érintettség miatt várhatóan a nyomvonal pontosítása válik szükségessé, melyet a
kivitelezés időszakában kell elkészíteni, ezért anak érdekében, hogy a kivitelezés ne álljon le egyes
tervmódosítások miatt a nyertes ajánlattevő feladata az esetleges tervmódosítások elkészítését is.
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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő többletjótállás időtartama
(hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
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2 3. Az ajánlattevő által M1. alkalmassági kritériumra megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalati
ideje (min. 0- max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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: 3089300429
II.2.13) További információ
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató
által 2016.02.09. napján meghirdetett, Egyedi szennyvízkezelés című, VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívás
alapján
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
K1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak;
illetőleg K2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági társaság, amellyel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során
következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. §-ának (2)
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek;
ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 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.
Ha az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által
a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az nyilatkoznia kell arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § 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.
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. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés).
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő
nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia a Kbt. 114.§ (2)
bekezdésének megfelelően, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, az Ajánlatkérő
külön felhívására köteles majd benyújtani. Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.
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A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 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.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő csatolja a) a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi
az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Ajánlattevő kizárólag abban az
esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv
igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el ajánlatkérő.
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelménye tekintetében az utólagos igazolási módot a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésnek megfelelően kell igazolni: az engedély vagy jogosítvány másolatát,
illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia a
pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasságát:
P1) az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1)
bek. c) pontja alapján saját vagy jogelődje a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti teljes árbevételről. A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére
tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Amennyiben a beszámoló a
céginformációs szolgálat megtalálható, úgy beküldése nem szükséges.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)–(9) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. §-a. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint ha az ajánlattevő az
ajánlati felhívás P1) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az eredménykimutatás illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Közös ajánlattétel esetén a P1) pontban foglalt követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők
egyike megfelel.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
P1) a megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen
általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele - amennyiben tevékenységét, működését
később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az eljárást megindító felhívás
feladásának időpontjáig, - nem érte el a nettó 150.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja alapján azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe.
A bevonni kívánt szakembereket ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban kell megneveznie, továbbá
csatolnia kell a megnevezett szakemberek szakképzettségét, végzettségét igazoló okiratok egyszerű
másolatát, valamint szakmai gyakorlata igazolására benyújtandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza.
A szakember önéletrajza tartalmazza legalább az alábbiakat:
a) szakmai gyakorlat megnevezése
b) szakmai gyakorlati időpontos megjelölése (év/hónaptól év/hónapig)
c) a szakember képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata;
d) a szakember aláírt nyilatkozata a rendelkezésre állásról.
e) jogosultság megszerzése időpontja.
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 azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Ajánlattevő
alkalmassága a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerinti jogosultság (egyenértékű
jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség), és
szakmai gyakorlati idő megléte esetén is megállapítható.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására, továbbá – alapos kétség felmerülése
esetén - a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ajánlattevőnek csatolnia kell - az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó - részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát.
Eszerint ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti referenciáinak ismertetése szükséges.
Az ismertetéshez csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára figyelemmel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 23. §-a alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, amelynek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az információt szolgáltató személy nevét, elérhetőségét,
- az építés tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának
megfelelő-e,
- az építés mennyiségét, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az az előírt alkalmassági
feltételt teljesíti-e, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie
kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, és a
teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. és 24. §vonatkozó bekezdései.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 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.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan ajánlattevő,
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M1.) ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen
szerzett MV-VZ felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, illetve a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013.
(VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint.
M2.)
M2.1) amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé
számított öt évben 1 db szenyvízelvezetés kiépítésére vonatkozó szerződésszerű teljesítését igazoló
referenciával.
M2.2.) amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé
számított öt évben 1 db építési beruházás tervezésre vonatkozó szerződésszerű teljesítését igazoló
referenciával.
A bemutatott referenciának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint (2a)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül
befejezettnek, és legfeljebb 8 éven belül megkezdettnek kell lennie.
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) Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj. 1 %-a/naptári nap, maximuma a szerződés szerinti és általános
forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 20 %-a.
b) Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a.
c) Felelősségbiztosítás: A felelősségbiztosítás mértéke 40.000.000 Ft/káresemény, 229.000.000 Ft/év,
legalább évi 5 alkalomra.
5 millió,- Ft/év és minimum 2,5 millió,- Ft/káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítás.
d) Jótállás: A nyertes Ajánlattevő minimum 24 hónap teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a
munka sikeres átadásátvételének időpontja.
e) Hibás teljesítési kötbér: ha ajánlattevő hibásan teljesít, a nettó díj 20 %-a összegű hibás teljesítési
kötbért köteles megfizetni az ajánlatkérőnek, amennyiben ajánlatkérő nem él a szavatossági jogai
érvényesítésével.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbérekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Vállalkozó 6 darab számla, 1 db előlegszámla (max. 20 %), 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult. A részszámlák kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 15-40-60 és 80%-os
műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 15-40-60 és 80%-ának megfelelő összegben, a végszámla
a sikeres műszaki átadás-átvételt követően bocsátható ki. A végszámla összege a meghatározott nettó
vállalkozói díj 20%-a, a végszámlát a 100 %-ot elérő teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
(teljesítésigazolás) lezárását követően nyújthatja be a Vállalkozó. Az előleg a részszámlák összegével
arányosan kerül elszámolásra az egyes számlákban, tehát minden részszámla esetében 5%, míg a
végszámlában 0% számolható el.
Ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges kivitelezői díjat Európai Uniós projektből, utófinanszírozással,
valamint saját forrásból biztosítja.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem is követeli meg a
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/22 (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: 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: Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rend. 15. § hatályos rendelkezései 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
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: Ajánlatkérő a Kbt.
53. § (6) bekezdésre hivatkozással rögzíti, hogy amennyiben az Egyösszegű nettó ajánlati ár meghaladja
a rendelkezésre álló forrást, Ajánlatkérő a támogató szervezethez szerződésmódosítási kérelmet nyújt
be. A szerződésmódosítás meghiúsulását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt.
135. § (12) bekezdésére való hivatkozással a szerződésmódosítás vagy azzal egyenértékű dokumentum
kézhezvételét a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelen szerződés hatályba lépésének
felfüggesztő feltételeként kiköti.
A szerződés hatálybalépésére legfeljebb 180 nap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a
kötelemből.
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:
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VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Lásd Af VI.3.9) További információk.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A felhívásra vonatkozó további információk a felhíváshoz mellékelt külön
dokumentumban kerültek meghatározásra, így kérjük a teljes dokumentáció áttanulmányozását!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám: 00937)
Szerződéskötéskor benyújtandó további dokumentumok, melyhez Ajánlatkérő mintát nem bocsát rendelkezésre:
- Organizációs, deponálási és felvonulási terv
Kötelező tartalma: a tervnek helyszínrajzot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő köteles szerepeltetni az
alábbiakat: a közlekedési útvonalakat (amennyiben szükséges, akkor az esetleges lezárásokat is); az anyagtárolási
helyeket; a felvonulási létesítmények elhelyezését.
- Teljesítési ütemterv: munkarészek/munkanemek szerint lebontva, idősávos ábrázolással.
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban helyszíni bejárás lehetőségét nem biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy eredménytelen az eljárás – a közbeszerzésekért felelős miniszter előírása
alapján – ha az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlat nem kerül benyújtásra [Kbt. 75. § (6) bekezdés]!
VI.3.6) pont kiegészítése:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10
Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár:
Az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár képezi. A teljes ajánlati ár,
melyet a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon kell feltüntetni és ez képezi az értékelés alapját.
Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési
határidőre prognosztizált, rögzített díjként kell megadnia, magyar forintban. Abban az esetben, amennyiben az
Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem
háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
A 2. értékelési részszempont – Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő többletjótállás időtartama:
Ajánlatkérő (a kötelező 24 hónapon felül értendő) 0 hónap megajánlásokért 0 pontot ad, a 36 hónap
megajánlásokra 10 pontot ad, a 36 hónap feletti megajánlásokért pedig nem jár többletpont. Az Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben 0 hónapnál kevesebb megajánlást tesz, akkor az az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő a 3. részszempont - Az ajánlattevő által M1. alkalmassági kritériumra megajánlott szakember
többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0- max. 36 hónap) esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az
ajánlatkérő a legtöbb tapasztalati időre a maximális (10) pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva számítja ki a pontszámokat. A szakember többlettapasztalatára tett
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megajánlások értékeléséhez az ajánlatevőknek az alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat már az
ajánlat részeként szükséges benyújtaniuk, figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra. A szakember
többlettapasztalatára tett megajánlást alátámasztó dokumentum: a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember
nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. értékelési szempont esetében
az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza (A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú melléklete tartalmazza).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13143/2022)
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: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi-Varga Ildikó
Telefon: +36 307684452
E-mail: foldesi.ildiko@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000707282022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

493

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/EKR000707282022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Dunakeszi vá. akadálymentesítés tervezés
Hivatkozási szám: EKR000707282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

494

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunakeszi vasútállomás utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése a KD II. részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás (tervezési diszpozíció) szerint valamint opcionális jelleggel
Ajánlatkérő ilyen irányú igénye esetén a tervezői művezetés elvégzése.
A beruházás célja Dunakeszi vasútállomás utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése
az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a következők szerint:
- A szigetperon megközelítéséhez szükséges akadálymentes útvonalak kialakítása többek között felvonók
telepítésével. A kivitelezés folyamán, továbbá a későbbiekben az akadálymentes liftek karbantartása okán
a fenntartható akadálymentes utasközlekedés biztosítása.
- Jelenlegi III. – IV. vágány közti emelt (SK+30 cm) peron helyett, új magas (SK+55) peron kialakítása. Az új
peronon taktilis sávok kialakítása, peronbútorok, könnyűszerkezetes utasbeállók MÁV arculati kialakítása a
meglévő tervek kiegészítésével.
- Gyalogos-aluljáró felújítása.
- Statikus utastájékoztatási rendszer kialakítása a közelmúltban megvalósult dinamikus utastájékoztató
rendszerhez igazodva. Utasforgalmi területek vonatkozásában a meglévő vagyonvédelmi kiviteli terv
átdolgozása / kiegészítése szükséges a hatályos vagyonvédelmi utasítás szerint. Utasforgalmi területek
vonatkozásában térvilágítás felülvizsgálata és kialakítása.
- Állomás egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása az elkészült felmérés, vizsgálat alapján.
- Vázlattervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések,
közműegyeztetések és hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/
meghatározott engedélyek beszerzése, engedélyeztetések lefolytatása.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki
leírás (tervezési diszpozíció) tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
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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 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján
Ajánlatkérőnek indoklási kötelezettsége nincs.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Dunakeszi vá. akadálymentesítés tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Engedélyezési és kiviteli tervek esetében a MÁV Zrt. FBF BLI MEO
1087 Budapest, Könyves Kálmán Kt. 54-60. A tervezői művezetéssel összefüggő feladatok a művezetéssel
érintett helyszínen (Dunakeszi) teljesítendők.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunakeszi vasútállomás utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése a KD II. részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás (tervezési diszpozíció) szerint valamint opcionális jelleggel
Ajánlatkérő ilyen irányú igénye esetén a tervezői művezetés elvégzése.
A beruházás célja az országos jelentőségű vasútvonal mentén elhelyezkedő Dunakeszi vasútállomás
utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
érdekében a következők szerint:
- A szigetperon megközelítéséhez szükséges akadálymentes útvonalak kialakítása 3 db felvonó
telepítésével. A kivitelezés folyamán, továbbá a későbbiekben az akadálymentes liftek karbantartása okán
a fenntartható akadálymentes utasközlekedés biztosítása.
- Jelenlegi III. – IV. vágány közti emelt (SK+30 cm) peron helyett, új 350 m hosszú, 9 m széles magas
(SK+55) peron kialakítása. Az új peronon taktilis sávok kialakítása, peronbútorok, könnyűszerkezetes
utasbeállók MÁV arculati kialakítása a meglévő tervek kiegészítésével.
- 1 db vasút alatt áthaladó gyalogos-aluljáró felújítása (3 db lépcsőkar és egy 50 m hosszú, 5 m széles
aluljáró felújítása) .
- Statikus utastájékoztatási rendszer kialakítása a közelmúltban megvalósult dinamikus utastájékoztató
rendszerhez igazodva. Utasforgalmi területek vonatkozásában a meglévő vagyonvédelmi kiviteli terv
átdolgozása / kiegészítése szükséges a hatályos vagyonvédelmi utasítás szerint. Utasforgalmi területek
vonatkozásában térvilágítás felülvizsgálata és kialakítása (17 db térvilágítási oszlop).
- Állomásépület egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása az elkészült felmérés, vizsgálat alapján.
- Vázlattervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések,
közműegyeztetések és hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/
meghatározott engedélyek beszerzése, engedélyeztetések lefolytatása.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki
leírás (tervezési diszpozíció) 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 3. M/2.1.) pontban előírt („KÉ-VA”) szakember vonatkozásában az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat
időtartama (0-36 hónap) 10
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2 4. M/2.2.) pontban előírt („HT”) szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartama (0-36 hónap) 15
3 5. M/2.3.) pontban előírt (F-T) szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartama (0-36 hónap) 15
4 6. M/2.4. pontban előírt (rehabilitációs környezettervező) szakember von.-ban az alk. min. köv.-nek való
megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartama (0-36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1+2. Ajánlati ár (lásd: II.2.13) / 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: 40 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő ilyen irányú igénye esetén a tervezői művezetés elvégzése a kivitelezés
összetettségét figyelembe véve 0-30 mérnöknap (1 mérnöknap=8 óra) tervezett mennyiségben. Az
opcionális tervezői művezetés maximális díja a tervezési díj kevesebb mint 5%-át teszi ki.
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
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
Ár szempont:
1. Tervezési díj (nettó Ft) súlyszám: 45
2. Opcionális tervezői művezetési díj (Ft/mérnöknap) súlyszám: 5
Értékelési módszer: Az 1-2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás
módszerét, a 3-6. értékelési részszempontok vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
A szerződés hatályba lépésének feltétele a Tervezési szerződéshez szükséges támogatási igény
elfogadásáról szóló, vagy a támogatói döntés és/vagy az erre vonatkozó támogatási szerződés hatályba
lépéséről szóló hivatalos értesítés Megrendelő általi igazolt kézhezvétele, de legkésőbb 2023. június
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30. napja. A határidő leteltével, a hatályba léptető feltétel bekövetkezésének hiányában megszűnik a
Szerződés.
A szerződés a kiviteli terv MÁV Zrt. általi jóváhagyásától számított 30. hónap utolsó napjáig hatályos.
Teljesítési határidő/mérföldkövek:
vázlatterv MÁV Zrt-nek történő átadása: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap
engedélyezési terv MÁV Zrt-nek történő átadása: a vázlatterv MÁV Zrt. általi jóváhagyásától számított 45
nap
hatósági engedélyeztetés, tanúsítás: az engedélyezési terv MÁV Zrt. általi jóváhagyásától számított
tervezetten 90 nap
kiviteli terv MÁV Zrt-nek történő átadása: a hatósági engedély kiadásától számított 30 nap
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m)
pontja szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)
bekezdése alapján EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok.
Az Ajánlattevő továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja
szerint köteles igazolni, figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági
útmutatóban foglaltakat is. /EKR rendszerben űrlapként áll rendelkezésre/. Ezen nyilatkozat benyújtására
Ajánlatkérő már az Ajánlattételi szakaszban is lehetőséget biztosít a benyújtásra, de nem kötelező.
Amennyiben nem kerül csatolásra, akkor Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján előzetes igazolásként
EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdése h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia,
amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe
venni.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos egyéb részletes információkat a KD tartalmaz.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.)
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§ alapján alkalmas az Ajánlattevő, ha szerepel az
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében. Alkalmas továbbá a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő,
amennyiben szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előzetes igazolás mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és
26. § (3) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet előírásai értelmében a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani,
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amennyiben az MMK által vezetett nyilvántartásban szereplés tényét az ingyenesen elérhető elektronikus
névjegyzék adatai alapján nem tudja ellenőrizni ajánlatkérő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi- és gazdasági alkalmassági
feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi- és gazdasági
alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
Előzetes igazolás mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL
BENYÚJTANI:
A 321/2015. Korm. rend. 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatának vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak az alábbiakban
részletezett információkat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcím),
• a kontaktszemély neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
• a szerződés tárgya, feladat leírása, azaz az elkészített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tárgya
és tartalma (oly módon, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen)
• a teljesítés ideje [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)],
• a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
• ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen arányban vett részt.
A referencianyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek
teljesülésének. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell
vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
M/2.
Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban a 3., 4., 5. és 6. értékelési szempontok feltételezik valamely
alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így ajánlatkérő már az ajánlatban
kéri benyújtani az M/2.1-4. alkalmassági követelményeknek való megfelelés alátámasztását is.
A.)
Abban az esetben, ha
- az M/2.1-3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember(ek) az ajánlattételkor még
nem rendelkezik/rendelkeznek kamarai jogosultsággal,
- továbbá az M/2.4.) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember esetén az alábbiak szerint
kell az igazolásokat benyújtani:
I. Be kell nyújtani a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR űrlapot a KD-ban
részletezett tartalommal
II. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a KDban részletezett tartalommal.
III. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget /
bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
IV. Az M/2.1-3. szakemberek vonatkozásában bemutatott szakemberek esetén szakemberenként
nyilatkozni szükséges, hogy az adott alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakember
legkésőbb az ajánlatkérő által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni
fog az adott alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott jogosultsággal, valamint, hogy a
teljesítésbe bevont szakember a fenti jogosultság tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan
aktív státusszal rendelkezik majd.
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V. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre
állásra vonatkozó nyilatkozat.
B.)
Abban az esetben, ha az M/2.1-3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember(ek)
az ajánlattételkor már rendelkezik/rendelkeznek kamarai jogosultsággal és az értékelési szempontok
szerinti többlettapasztalatot a jogosultság megszerzését követő időszakban végzett munkákkal kívánja
alátámasztani, illetve
C)
Amennyiben az M/2.1-3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember(ek) az előírt
jogosultsággal/jogosultságokkal az ajánlattételkor rendelkezik/rendelkeznek, de az alkalmassági
követelményben és az értékelési szempontban előírt jogosultságon felül előírt többlettapasztalatot
Ajánlattevő úgy kívánja bemutatni, hogy a bemutatni kívánt többlettapasztalat időtartama a jogosultság
megszerzését megelőzően kezdődik, úgy azt megteheti, azonban ebben az esetben be kell mutatnia a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot is, az alábbiak szerint kell az igazolásokat benyújtani:
I. Be kell nyújtani a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR űrlapot a KD-ban
részletezett tartalommal
II. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a KDban részletezett tartalommal.
III. Az M/2.1-3. szakemberek vonatkozásában csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a bemutatott szakember(ek) az előírt kamarai jogosultság(ok) tekintetében a szerződés teljes időtartama
alatt aktív státusszal fog(nak) rendelkezni.
IV. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre
állásra vonatkozó nyilatkozat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az önéletrajzok minimálisan elvárt tartalma az A), B) és a C) esetben a KD-ban
részletezettek szerint eltér!
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)–(9) bekezdése.
FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK AZ ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK UTÁN
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő,
amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
készítésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazta:
1.) utasforgalmi épület/vagy épület együttes építésének és/vagy felújításának,
2.) vasút alatt átvezető aluljárónak,
3.) vasúti peron(ok) akadálymentes külön szintű elérhetőségének személyfelvonóval történő,
4.) országos jelentőségű vasútvonalon SK+55 cm magas peron,
megtervezését.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek befejezésére az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 6 évben (72 hónap) került sor, de a teljesítését legfeljebb az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 9 évben (108 hónapban) megkezdték, figyelemmel a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjára.
M/2.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő, ha
rendelkezik alábbiakban megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel.
M/2.1.) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma 6. pontjában előírt
„KÉ-VA" (közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület)
tervezési jogosultsággal VAGY ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi
követelményeknek megfelelő (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel (okleveles
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közlekedésépítőmérnök, közlekedés-építőmérnök) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 vagy 8
év szakmai gyakorlati idővel.
M/2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma 29. pontjában előírt
„HT" (hídszerkezeti tervezési szakterület) tervezési jogosultsággal VAGY ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges névjegyzékbe vételi követelményeknek megfelelő (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/
képzettséggel (okleveles szerkezetépítőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal)) és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges 7 év szakmai gyakorlati idővel.
M/2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 146/2014. (V.5.) Korm.rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti „F-T” (felvonó,
mozgólépcső, mozgójárda tervező) jogosultsággal VAGY ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges
alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséggel/végzettséggel (gépészmérnöki vagy
okleveles gépészmérnöki, villamosmérnöki vagy okleveles villamosmérnöki, közlekedésmérnöki vagy
okleveles közlekedésmérnöki oklevéllel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 5 év
tervezői gyakorlattal.
M/2.4) 1 fő, aki rendelkezik rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy azzal egyenértékű
végzettséggel/képzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel.
Az M/2. alkalmassági követelmények szerinti szakemberek tekintetében az átfedés megengedett.
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSI MÓDJAINAK FOLYTATÁSA:
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek – kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre
bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,
amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Amennyiben az előírt alk. köv-nek történő megfeleléshez nem kíván igénybe venni más szervezetet vagy
személyt, abban az esetben nemleges nyilatkozat csatolandó.
Az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek igazolása esetén Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével a már az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:
- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat
szükséges
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági
követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot
- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65.
§ (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a szolgáltatás megrendelés azon részét,
melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van.
- utalás az ellenszolgáltatásból történő részesedésre vonatkozó megállapodásra
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
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A Felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése,
illetve hibás teljesítése esetére – amennyiben a Tervező a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt
feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól, vagy amennyiben a Tervező
a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg.
A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbérek tekintetében az AF II.2.13) pontjában
meghatározott teljesítési határidők az irányadóak:
Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a nettó Tervezői díj összegének
0,5 %-a, maximum a nettó Tervezői díj összegének 20%-a
Nemteljesítési (meghiúsulási) kötbér mértéke a nettó Tervezői díj összegének 20%-a
A késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem
lehet több mint a nettó Tervezői díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Tervezői díj 20%-a
A további részleteket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a szerződést
megerősítő kötelezettség nem terheli.
Fizetési feltételek: Kbt.135.§ (1),(5)-(6); Kbt. 136. §; Ptk.6:130.§(1)-(2), 6:155.§.
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít, melyre tekintettel a Tervező az opció nélküli feladatok
tekintetében három (3 db) részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
1. részszámla: az engedélyezési terv MÁV Zrt. általi jóváhagyását követően a Tervezői díj 40 %-a,
2. részszámla: a hatósági engedély megszerzését követően a Tervezői díj 10%-a,
3. részszámla: a kiviteli terv MÁV Zrt. általi jóváhagyását követően a Tervezői díj 50%-a.
Az opcionális tervezői művezetés elszámolása tekintetében Felek időszakonkénti elszámolásban
állapodnak meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlákra vonatkozó
rendelkezésre.
A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével – a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től
nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140.§-ában foglalt előírások nem
alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/25 (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 ajánlatok bontása az EKR rendszerben
elektronikusan történik.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §(2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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: A közbeszerzési
eljárás nyomán megkötésre kerülő Tervezési szerződés hatályba lépésének feltétele a Tervezési
szerződéshez szükséges támogatási igény elfogadásáról szóló, vagy a támogatói döntés és/vagy az erre
vonatkozó támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló hivatalos értesítés Megrendelő általi igazolt
kézhezvétele, de legkésőbb 2023. június 30. napja.. A határidő leteltével, a hatályba léptető feltétel
bekövetkezésének hiányában megszűnik a Szerződés.
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:
Értékelési módszer az 1. és a 2. értékelési szempont esetén: fordított arányosítás, 3-6. értékelési szempont
(M/2.1-4. szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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: AK helyszíni bejárást tart 2022.07.11-én 10.00 órakor. Találkozó helyszíne: Dunakeszi
v.állomás felvételi épület előtt. A bejáráson láthatósági mellény viselése kötelező! A bejárással kapcsolatos
észrevételeiket az AT-k a helyszín megtekintését követően írásban tehetik meg.
Kérjük T. AT-t, hogy a bejáráson való részvételi szándékát legkésőbb a bejárás időpontját megelőző munkanapon
14 óráig szíveskedjen jelezni az AF I.1. pont szerinti kapcsolattartó felé. Jelzés hiányában a helyszíni bejárás nem
feltétlenül kerül megtartásra, hiszen annak megtartása előzetes szervezést igényel.
1. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017.(XII.19.) Kr.).
2. A Közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: KD) AK a Kbt.39. §(1)bek. alapján elektronikus úton
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi AT-k szamara az EKR-ben a köv. elérhetőségen: https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707282022/reszletek. Az AK nem tud felelősséget vállalni az esetleges kieg.
tájékoztatás megküldésére olyan gazd. szereplő számara, aki elektronikus úton letöltötte a KD-t, azonban nem
tájékoztatta AK-t a letöltés tényéről.
3. Az ajánlatot az EKR rendszerbe a www.ekr.gov.hu weboldalon kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig
az I.3) pontban megadott címen keresztül (az EKR rendszerben kitöltendő nyilatkozatokat elektronikus űrlap, a
további dokumentumokat pdf formátumban).
4. AK a hiánypótlas és a felvilágositás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja es nem alkalmazza a Kbt.
71.§(6) bek-ben előirt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
5. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség az AT-t terheli, kivéve az EKR-rel
kapcsolatos költséget.
6. AT-nek a Kbt. 66.§(1) bek-e alapján az AF-ban, KD-ban meghatározott tartalmi es formai köv.-eknek megfelelően
kell elkészítenie ajánlatát. A vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.
7. AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az alk. min. köv-t
szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ATknek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat.
8. Az eljárás során benyújtandó dok-ok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is
benyújthatók.
9. A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek
teljesítéséhez AV-t kiván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert AV-t. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. Az ajánlatba csatolandó dokumentumok
teljes listáját a KD tartalmazza.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyarul történik,
kommunikáció más nyelven nem fogadható el. AK az idegen nyelvű iratok AT általi fordítását is köteles elfogadni.
(Kbt. 47.§(2) bek). Az AT képviseletére jogosult személy az ajánlatban köteles cégszerűen nyilatkozni, hogy a
fordítás mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az AT a felelős.
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás eseteben az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Nemlegesség esetén is csatolandó.
12. Ha az AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, ajánlatához csatolnia kell
a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási
szerződést, átalakulási cégiratokat.
13. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(11) bek-ben foglaltakra, mely szerint nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alk. igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd
a Kbt.65.§(7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazd. szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában
fennállna. A gazd. szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a
jogelődnek az alk. igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.
14. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15. A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
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16. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell az AF feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.[Kbt.66. § (2) bek.]
17. Az AF és KD közötti esetleges eltérés esetén az AF-ban foglaltak az irányadók.
18. Amennyiben AT a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett
ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában.
Felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 44.§(2)-(4) bek-ben foglaltakra. A fentiek alapján üzleti titoknak minősített
információkat az EKR elkülönített módon kezeli. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az AT valamely adatot
a Kbt. 44.§(2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az AK hiánypótlási felhívását követően
sem javítja, úgy AT ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. fa) pontja alapján érvénytelen. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
19. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat részletesen a KD tartalmazza.
20. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződésben meghatározott
időpontig rendelkezni fog a szerződés tárgyára kiterjedő min nettó 20.000.000 Ft/káresemény, és min nettó
45.000.000 Ft/év kárösszegű teljes körű tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel.
21. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyebet a KD tartalmaz.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (12844/2022)
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: 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: Ujvári Attila
Telefon: +36 300745511
E-mail: kozbeszerzes@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mavcsoport.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/EKR000741552022/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/EKR000741552022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Sculfort kerékpáreszterga karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR000741552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

508

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50532000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapesten a Keleti Pályaudvar telephelyén üzemelő Sculfort típusú padló alatti kerékpáreszterga
időszakos karbantartása és eseti javítása.
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 tárgyát képező szolgáltatások egymással szoros,
szükségszerű összefüggésben állnak, nem biztosítható a részajánlattétel. A beszerzés tárgyát képező
szolgáltatások a munkával érintett eszköz folyamatos, üzembiztos és pontos működését biztosítják.
Részajánlattétel biztosítása esetén valamely rész, részek eredménytelensége az egész karbantartási
munkafolyamat meghiúsulását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Sculfort kerékpáreszterga karbantartása, javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1087 Budapest, Verseny utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék
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A MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Budapest Keleti Pályaudvar telephelyén üzemelő
Sculfort típusú padló alatti kerékpáreszterga ütemezett, az Ajánlatkérő által meghatározott hat különálló
karbantartási ütem alatt Tervezett Munka (karbantartása és felülvizsgálata), és Eseti (nem tervezetten
szükségessé váló) Munka elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében.
A vállalkozási keretszerződés teljes keretösszege: nettó 78.000.000,- Ft, mely keretösszeg erejéig
Ajánlatkérő jogosult a szerződés mellékletét képező Műszaki leírás 1-6. sorszámmal jelölt hat karbantartási
ütem szerinti feladatok (Tervezett Munka) valamint a Műszaki leírás szerinti Eseti munkák (nem tervezetten
szükségessé váló javítás) megrendelésére.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás 1-6. sorszámmal jelölt
hat karbantartási ütem - Tervezett Munka - megrendelésére vállal kötelezettséget a nyertes ajánlattevő
ajánlata szerinti értékben.
A tárgyban megjelölt feladatok részletes műszaki specifikációját és mennyiségét a Közbeszerzési
Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A Műszaki leírás szerinti Eseti (nem tervezetten szükségessé váló javítás) Munkák megrendelésére
Ajánlatkérő legfeljebb nettó 26.000.000,- Ft összeget különít el a teljes keretösszegből, amelynek
elköltésére Ajánlatkérő kötelezettséget nem vállal.
Az Eseti (nem tervezetten szükségessé váló) Munka részletes ismertetését, valamint megrendelésének
feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok és az annak részét képező szerződéstervezet, valamint a
Műszaki leírás tartalmazza.
A Szerződéstervezet 1.3.9. pontja értelmében a Szerződés alapján az Ajánlatkérő által megrendelhető
pótmunkák összértéke nem haladhatja meg a Szerződés – 5.1. pontjában meghatározott –
keretösszegének 9,1 %-át, azaz nettó 7.100.000 Ft (azaz hétmillió- egyszázezer forint) összeget. A
Szerződéstervezet 1.3.9. pontja rögzíti, hogy a pótmunka ellenértékét a Szerződésben rögzített teljes
keretösszeg terhére fizeti meg a Megrendelő (Ajánlatkérő) a Vállalkozó (nyertes Ajánlattevő) részére,
azzal, hogy a pótmunka ellenértéke a teljes keretösszeg megrendelési kötelezettséggel nem terhelt részét
csökkenti.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
(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 Tervezett Munka (1-6. ütemben Karbantartás és felülvizsgálat) teljesítési
határideje: vállalt karbantartási határidő (min. 6 naptári nap, max. 10 naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer szerint értékeli
az ajánlatokat. Ajánlatkérő a II.2.5. pontban rögzített „Minőségi” szempont megnevezését teljes
terjedelmében az alábbiak szerint ismerteti:
Tervezett Munka (1-6. ütemben Karbantartás és felülvizsgálat) teljesítési határideje: vállalt karbantartási
határidő (min. 6 naptári nap, max. 10 naptári nap) A megajánlott időtartam valamennyi ütemben irányadó.
„Ár" értékelési szemponton belül az alábbi részszempontokat alkalmazza.
- Tervezett Munka (karbantartás és felülvizsgálat) nettó ajánlati összár: (nettó HUF) /Súlyszám: 50
- Ártáblázatban Eseti (nem tervezetten szükségessé váló) Munka kapcsán megadott 10 féle alkatrész/
eszköz nettó ajánlati összára: (nettó HUF)/ Súlyszám:20
- Eseti (nem tervezetten szükségessé váló) Munka Javítási óradíja (nettó HUF/óra) / Súlyszám: 15
- Eseti (nem tervezetten szükségessé váló) Munka kapcsán elszámolható Kiszállási díj nettó HUF/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 AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m) pontja szerinti
kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ATnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)
bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k),
továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok.
Az AT továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja
szerint köteles igazolni figyelembe véve a Rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat
is. ATnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján előzetes igazolásként
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)
bekezdése h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az
ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az AK köteles elfogadni,
ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Továbbá a Kbt. 63.§ (3) bekezdés és a Kbt. 74. § (1)
bekezdés rendelkezései is irányadóak.
A Kbt. 64. § (1) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben
meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz
- az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé
vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy
részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, valamint a Kbt. 64. § (2) pontja alapján,
ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK
mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kormány rendelet 4.§ (1b) és
(3)bekezdéseire, valamint a 17. § (1a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Előzetes igazolási mód: Kbt.114.§(2) AT az ajánlatához köteles csatolni nyilatkozatát, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód:
P/1. Cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét.
Az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről
nyilatkozni amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést a gazdasági szereplő
igazolni tudja.
Ha a gazdasági szereplő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri az
előző három, -mérlegfordulónappal lezárt- üzleti évben összesen
legalább nettó 52 000 000,- Ft, azaz nettó ötvenkettő-millió Forint értéket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az üzleti év időtartamát minden esetben kötelező megadni („év/hó/
nap – tól év/hó/nap-ig”- pontossággal).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2
Előzetes igazolási mód: Kbt.114.§(2) AT az ajánlatához köteles csatolni nyilatkozatát, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített szolgáltatásainak ismertetését a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. §-ának megfelelően igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az
alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a referencia teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2.1 és M/2.2 - Szakemberek
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezetnek)
a megnevezését, valamint szakmai tapasztalatának ismertetését, aki (amely) a teljesítés során bevonásra
kerül.
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot (EKR űrlap) az alábbi adattartalommal:
— a bevonni kívánt szakember neve,
— szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
— szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel
— alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert.
b) A szakmai tapasztalatot a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával szükséges
igazolni, amely kiterjed a munkáltató megnevezésére, a szakember beosztására, a korábbi szolgáltatások
ismertetésére (év/hónap megjelöléssel), az ellátott feladatok (szakmai tapasztalat) rövid bemutatására,
feladatellátás kezdetére (év/hónap), végére (év/hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak
a szervezetnek a megjelölésére, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyban áll.
c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatot. Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem az AT alkalmazottja,
abban az esetben szükséges feltölteni a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát,
amely tartalmazza a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az AT nyertessége esetén
rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben.
d) a bevonni kívánt szakember végzettségét és képzettségeit igazoló okirat(ok) egyszerű másolatát,
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább nettó 30 millió forint
értékű vasúti kerékpáresztergák karbantartása, javítása tárgyban elvégzett referenciamunkával.
A referencia több szerződéssel is igazolható. A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy
szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak. AK az alkalmassági követelménynek való
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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 szolgáltatásokat veszi figyelembe.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított
referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a
részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan
szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
M/2.1
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő Gépgyártástechnológiai technikus
(OKJ 5452103), vagy Gépgyártás-technológiai technikus (OKJ 507151006) végzettséggel vagy ezekkel
egyenértékűnek tekintett Gépészmérnök (gépgyártás, vagy karbantartás) végzettséggel, és legalább
24 hónapos vasúti kerékpáreszterga karbantartása, javítása területen szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
M/2.2. Továbbá Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ
5452103), vagy Gépgyártás-technológiai technikus (OKJ 507151006) végzettséggel, vagy ezekkel
egyenértékűnek tekintett Gépészmérnök (gépgyártás, vagy karbantartás) végzettséggel, és legalább 12
hónapos fémforgácsoló gépek (általános esztergagép, és vagy maró-, köszörűgép, és vagy NC és CNC
berendezések) karbantartása, javítása területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az M/2.1 és M/2.2-ben rögzített alkalmassági követelményeket Ajánlattevő ugyanazzal a szakemberrel is
igazolhatja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az M/1. és M/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
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.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési- és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
A Vállalkozót nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetén kötbérfizetés
terheli a Ptk. 6:186.§-ában foglaltakkal összhangban. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap)
a szerződésszegéssel érintett Megrendelés, pótmunka esetén a pótmunka értékével megnövelt
Megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja
után a Kötbéralap 1%-a (késedelmi kötbér napi mértéke), de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a. Adott
Megrendelést érintő nem teljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a Megrendelő – Megrendeléstől való részleges vagy teljes –
azonnali hatályú felmondása / elállása közlésével esedékes. A teljes Szerződés nem teljesítése esetén
- amennyiben a Megrendelő a teljes szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes
szerződéstől eláll – a kötbér a teljesítés nélkül maradt nettó szerződéses érték 30%-a. Amennyiben
Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a Kötbéralap 20%-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor
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válik esedékessé. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága
szerződés szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során
téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 50.000,- Ft / alkalom. A
szerződést biztosító mellékkötelezettségek részleteit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a Kbt. 135. § (1) bekezdésnek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja
el, az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a teljesítés igazolás tartalmának és jogszabályoknak
megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. §
(1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki
átutalással egyenlíti ki. Az Ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza 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.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozatalának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt az Európai Unión belül nyilvántartott, és
az Európai Unió tagállamai területén biztosítási tevékenységre engedéllyel rendelkező biztosítónál,
a vállalkozói szerződésben vállalt tevékenysége vonatkozásában folyamatosan rendelkeznie kell
érvényes szolgáltatás felelősségbiztosítással, amelynek kártérítési felsőhatára biztosítási eseményenként
és biztosítási időszakra nem lehet kevesebb, mint 30 000 000 Ft. Alvállalkozó(k)/közreműködő(k)
igénybevétele esetén a biztosítási fedezetnek ki kell terjednie az alvállalkozó/közreműködő által okozott
károkra. A szolgáltatás felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania minimum 12 hónapra a biztosítási
időszak megszűnése után ismertté vált, de a biztosítási időszak időtartama alatti okból bekövetkezett
káreseményre is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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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: 2022/07/25 (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: A bontási eljárással kapcsolatos szabályokat
a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárással kapcsolatos szabályokat a Kbt. 68. §a 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76.§(2) c) szerinti legjobb ár érték arányt megjelenítő
szempontrendszer. Az „Ár” értékelési részszempontok esetében fordított arányosítás. A „minőségi”
részszempont esetében arányosítás két szélsőérték között
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás,
így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései
alkalmazandók. [Kbt. 40. § (1)-(2)]
2. Tekintettel az EKR karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a
Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
3. Ajánlatkérő az jelentkezések összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési
Dokumentumokat (KD) és a KD részeként az EKR r. szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben. A
jelentkezés elkészítésére a Kbt.66.§(1)bek. irányadó.
4. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése és 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 a jelentkezés részeként megtenni.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy a jelentkezésben (űrlapon) meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
[Kbt.66.§(6)a)-b)]
6. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg[321/2015.(X.30.)Kr.30.§ (4)].

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

517

7. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdés alapján AK a 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a gazdasági
szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
8. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti,
9. Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) e)pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés
c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján tett
ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
11. Tekintettel a 2016/679 EU rendeletben foglaltakra, valamint a 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásaira,
adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesitajekoztatok
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, de nem teszi kötelezővé. (Részletesen KD-ban.) Helyszíni
bejárás helye és időpontja:
13. Időpont: 2022. július 12. 11:00 óra, Helyszín: MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Budapest Keleti
Pu.1087 Budapest, Verseny utca 1.
A helyszíni bejáráson gazdasági szereplőnként maximum 4 fő vehet részt (közös ajánlattétel esetén max. 6 fő).
Részvételi szándék esetén kérjük, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplő a helyszíni bejárás időpontját
megelőző 1 munkanappal az EKR-en keresztül (Egyéb kommunikáció funkció) szíveskedjen az AK felé jelezni a
résztvevők nevét és elérhetőségét.
Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a helyszíni bejáráson lehetőségük van a teljesítés
helyének és körülményeinek megtekintésére, de konzultáció nem történik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (13785/2022)
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: 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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000970912022/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/EKR000970912022/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 részére közönség szervezése, biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000970912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

520

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az MTVA szervezésében, az MTVA épületében vagy külső helyszíneken megvalósuló felvételek során
közönségszervezési szolgáltatások nyújtása keretszerződés alapján maximum nettó 30.000.000,- Ft
értékben, a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A megrendelésre kerülő szolgáltatás természete,
egységessége nem teszi lehetővé a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető részekre történő
ajánlattétel biztosítását, annak mind tárgyi, mind időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel
járna.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
MTVA részére közönség szervezése, biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., továbbá Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap jelen közbeszerzési eljárásban a tevékenysége során
felmerülő közönségszervezés szolgáltatás igénybevételét kívánja megvalósítani keretszerződés keretében
nettó 30.000.000,-Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szolgáltatást jellemzően a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti székhelyén
működő stúdiókban, illetve más külső helyszínen tervezi igénybe venni.
A közönség feladata az MTVA gyártásában készülő műsorokban való un. „tapsoló" feladatok ellátása.
Jelen közbeszerzési eljárásban a keretösszeg a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
egy éves várható igényét figyelembe véve került meghatározásra. Ajánlatkérő által az elmúlt egy
év jellemző felhasználásait az Ármeghatározó táblázatban szereplő - és várhatóan a megkötendő
keretszerződés alapján a 12 hónapos időszakban megrendelendő - mennyiségek tükrözik, de az
Ajánlatkérő nem feltétlenül az ott megjelölt mennyiségek megrendelését vállalja, hanem legfeljebb
a megjelölt keretösszeg erejéig kíván Eseti megrendeléseket küldeni a nyertes ajánlattevők felé az
ajánlatban benyújtandó árrészletezőben megadott egységdíjak alapul vételével. A lehívások eseti
jelleggel, a felmerült igények szerint kerülnek megküldésre.
A közönség tervezett (12 hónapos időszakra vonatkozó) igénybevétele napi max. 12 óra, tervezett
maximum létszám: 200 fő/nap, tervezett maximum létszámmal számolva 16 felvételi nap (a közönség
adott felvételi napon igénybe vett valós létszáma változik, változhat a szolgáltatási igényben
megrendeltek szerint, ebből adódóan a valós felvételi napok száma is változik, változhat). Ehelyütt is
utalni kíván ugyanakkor az Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra, azaz, hogy ezek csak tervezett
mennyiségek, az Ajánlatkérő legfeljebb a megjelölt keretösszeg (nettó 30.000.000,-Ft) erejéig kíván Eseti
megrendeléseket küldeni a nyertes ajánlattevő felé, mely keretösszeg 70 %-ának erejéig vállal lehívási
kötelezettséget az Ajánlatkérő
Ajánlatkérő, Megrendelő a felvételi napot megelőzően legkevesebb 5 munkanappal, 100 fő feletti létszám
esetén 10 munkanappal jelzi szolgáltatás igényét, amelyet Nyertes Ajánlattevőnek 2 munkanapon belül
vissza kell igazolnia.
Ad hoc igény a szolgáltatást megelőző 24 órával korábban adható le, mely esetben maximum 15 fő
közönség biztosítása kérhető, Nyertes Ajánlattevőnek 8 órán belül vissza kell igazolnia.
Ajánlatkérő, Megrendelő egyes esetekben elvárja, hogy a közönség tagjai az általa biztosított ruházatban,
általa biztosított eszközöket használva legyenek jelen a helyszínen. Ebben az esetben a ruházatot
Ajánlatkérő, Megrendelő biztosítja és ezen elvárását az adott igény megküldésekor jelzi.
Nyertes Ajánlattevő feladatai a szerződés teljesítése során:
• A megrendelő által jelzett létszámban történő közönség, határidőre történő biztosítása.
• A megrendelő adott produkcióval kapcsolatos utasításainak, igény megküldésének (pl. korosztály, nemi
megosztás) megfelelően kell feladatát ellátnia.
• A közönség felkészítése az adott produkcióra, műsor felvételre (Megrendelőtől megkapott sajátosságok,
elvárások ismertetése).
• A közönség koordinálásában, irányításában a Nyertes Ajánlattevő által dedikált kapcsolattartónak kell
a helyszínen részt vennie, aki az eseti megrendelésben megjelölt MTVA munkatárs útmutatásai alapján
irányítja a közönség munkáját az elvárásoknak megfelelően.
• A közönség tagjainak pontos, diszpozíció szerinti érkezésének biztosítása.
• Az érkezéskor regisztráció lebonyolítása.
• A közönség tagjainak névsorát a felvétel előtti naptári nap eljuttatni Megrendelő felé.
• A közönség részére kialakított tartózkodók ellenőrzése, az esetleges műszaki problémák jelzése
Megrendelő felé.
• A közönség tevékenységét érintő és/vagy abból adódó Megrendelő és/vagy harmadik féltől érkező
panaszok, panaszos esetek kivizsgálása, arról Megrendelő tájékoztatása.
• Külső helyszínen megvalósuló felvételek esetében az adott helyszín adottságait, valamint a műsor
jellegét figyelembe véve koordinálni a közönség helyszínre jutását.
• A közönség tagjainak munkavédelmi oktatása.
• A vonatkozó munkajogi jogszabályok és munkavédelmi, biztonsági előírások betartása.
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• A közönség tagjainak díjazása és azok után a vonatkozó összes adó(k), járulék(ok) megfizetése.
A közönség tagjainak MTVA Gyártóbázisára, vagy Budapest közigazgatási határán belüli helyszínre,
Megrendelő által megadott határidőre történő szállításáról, utaztatásáról Nyertes Ajánlattevőnek kell
gondoskodnia (visszautaztatás is Nyertes Ajánlattevő feladata).
Magyarországi, Budapesten kívüli forgatási helyszín esetén a közönség helyszínre történő szállítása
Ajánlatkérő, Megrendelő feladata, MTVA Gyártóbázisáról, vagy előzetesen egyeztetett Budapest
közigazgatási határán belül található helyszínről történő indulással és visszaérkezéssel.
További részletes feladatmeghatározás a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződés időtartamát legfeljebb 1 (egy) alkalommal, legfeljebb
12 hónappal egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbíthatja, amennyiben a keretösszeg a 12 hónap
időtartam alatt nem került felhasználásra (lehívásra).
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
Kieg. a II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza,
mivel igényeinek a II.2.4) pontban és KD-ben megjelölt elvárások által konkrétan meghatározott
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 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 igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – 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: Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a
Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, amely értelmében előírja, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében meghatározott igazolásokat
a gazdasági szereplőknek 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.
Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható:
P1) az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó (Televíziós műsorok felvételéhez
közreműködő személyek szervezéséből származó) – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatával attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bek. c) pont).
A fenti pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy ha ajánlattevő a fent megjelölt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy 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
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az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)]
Az 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. 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 azzal, hogy 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. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő
tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §ának (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében
foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül
számított) 15.750.000,-Ft, a közbeszerzés tárgyából (Televíziós műsorok felvételéhez közreműködő
személyek szervezéséből származó) származó árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. §
(1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes
árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a
Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, amely értelmében előírja, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében meghatározott igazolásokat
a gazdasági szereplőknek 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.
Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolható:
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
szerzdésszeráűen teljesített és az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
hat évben (72 hónapban) megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (Televíziós műsorok
felvételéhez közreműködő személyek szervezéséből származó szolgáltatás nyújtására irányuló)
referenciá(i)nak bemutatásával.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak), illetve az ajánlattevő
referencianyilatkozatának tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél nevét és címét; az
információt adó személy nevét/elérhetőségét; referencia tárgyát és mennyiségét (oly módon, hogy az
előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés
idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
Az 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. Ebben az
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esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses , előszerződéses 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)]
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő
tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §ának és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9)
bekezdésében foglaltak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.r 24. §-ának (2) bek.-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített és az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett összességében minimum 8 felvételi
napra, felvételi naponként minimum 105 fő Televíziós műsorok felvételéhez közreműködő személyek
szervezésére, biztosítására vonatkozó) referenciával (referenciákkal). [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
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 teljesítés esetén Szolgáltató késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek alapja a késedelmesen
teljesített Eseti megrendelés nettó ellenértéke, mértéke óránként az eredménytelenül eltelt teljesítési
határidőtől számítva 1 % / óra, de legfeljebb az eseti megrendelésben foglalt érték 20 %-a. Hibás
teljesítés esetén a kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett (az adott Eseti megrendelésben szereplő)
szolgáltatás ellenértékének 10 %-a.
A szerződés nyertes ajánlattevő(k) (szerződést teljesítő szolgáltató(k)) általi 10 alkalommal történő
olyan megszegése esetén, amely szerződésszegésért nyertes ajánlattevő(k) felelős(ek), a Megrendelő a
szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződés még nem teljesített (le nem hívott keretösszegének) 20 %-a.
Megrendelő jogosult vállalkozóval szemben a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.
Tov. információk a KD műszaki leírás és szerződéstervezet vonatkozó fejezeteiben.
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.
Az ellenérték kifizetése a teljesítést követően, egyedi megrendelésenként havonta utólag, az Eseti
megrendelés alapján kiállított teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított
számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30
napon belül banki átutalással történik.
Közös ajánlattevő Szolgáltató esetében, a számla benyújtására a konzorcium képviselője jogosult. A
számla megfizetett ellenértékével a konzorcium tagjai egymás között számolnak el.
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AK részszámlázási lehetőséget a fentiek szerint biztosít. AK előleget nem biztosít.
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 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:
A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel 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.
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
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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: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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 igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. július
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: 500.000,- HUF
A befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11794008-20541884-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték befizetése
(teljesítése) 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,
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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
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 az
Új Világ Nonprofit Kft. látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
címen.
Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra.
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:
a. felolvasólapot az összesített ajánlati árral (Összesített ajánlati ár (nettó HUF))
b. az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (árrészletező táblázatot) (a KD részét képező
műszaki leírásban foglaltak szerint). Az árazott ártáblázatot szerkeszthető formátumban is szükséges az ajánlathoz
csatolni, a Műszaki leírás mellékletét képező excel táblázat szerint!
c. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapokat)
d. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében
az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan
megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti
egyetemleges felelősségét)
e. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást
f. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem
elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
g. AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítás határidőre (azaz legkésőbb a szerződéskötésig) történő rendelkezésre
bocsátásáról azzal, hogy AT-nek legkésőbb a szerződéskötésre min. 1 Millió Ft/káresemény és 15 Millió Ft/
év értékhatárra kötött, Televíziós műsorok felvételéhez közreműködő személyek szervezésére vonatkozó
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szolgáltatások nyújtására irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (kötvény, biztosítás
fennállásának igazolása a szerződés melléklete, szerződéskötési feltétel)
h. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolásául szolgáló iratot a jelen felhívás VI.3.2) pontjában
részletezettek szerint.
i. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében EKR űrlapot
j. Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról EKR űrlapot
k. Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
EKR űrlapot
l. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról EKR űrlapot, valamint a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
m. Nyilatkozat üzleti titokról EKR űrlapot
o. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumetumokban előírt egyéb dokumentumok.
5) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését
6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
7) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
9) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza,
mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő eszköz és szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
10) Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
11) Az eljárást megindító felhívásban 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.
12) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2.
P/1. és III.1.3) M/1 pontja.
13) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglalt esetben az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a hiánypótlás lehetőségét.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (13670/2022)
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: MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29306934241
Postai cím: Szabadság Tér 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tamás
Telefon: +36 203939724
E-mail: tamas.toth@mnb-edulab.hu
Fax: +36 14282600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mnb-edulab.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/EKR000767862022/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/EKR000767862022/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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Audiovizuális tartalomgyártási szolgáltatás II
Hivatkozási szám: EKR000767862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

532

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
92111100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlatkérő 111 db, közoktatási, felsőfokú vagy felnőttoktatási terület számára oktatási célú videófilm
elkészítésével bízza meg a nyertes ajánlattevőt, az alábbi konstrukció szerint:
- 28 db, 3 perc hosszúságú videó;
- 55 db, 8 perc hosszúságú videó;
- 28 db, 20 perc hosszúságú videó.
A rövid ismertetést az ajánlati felhívás II. 2. 4) pontja részletezi, az opcionális mennyiség meghatározását
pedig az ajánlati felhívás II. 2. 10) pontja tartalmazza. 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 azonos szakmai és technikai színvonalú
szellemi alkotások felhasználási jogát kívánja megszerezni, a részajánlattétel lehetősége a szellemi
tulajdonjogok egységes kezelése miatt is kizárt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Audiovizuális tartalomgyártási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

92111100-3

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő 111 db, közoktatási, felsőfokú vagy felnőttoktatási terület számára oktatási célú videófilm
elkészítésével bízza meg a nyertes ajánlattevőt, az alábbi konstrukció szerint:
- 28 db, 3 perc hosszúságú videó;
- 55 db, 8 perc hosszúságú videó;
- 28 db, 20 perc hosszúságú videó.
A videófilmek elkészítésével kapcsolatos főbb követelmények:
‒ Stúdió (green screen) és külső helyszínen történő (nyers) felvételek elkészítése;
‒ 1-2 kameraállásos felvételek;
‒ 4K felbontásban;
‒ egyedileg tervezett, kézzel készített animációk;
‒ ikonizált (2D) stock elemek használata és mozgatása;
‒ kinetikus (2D) tipográfiai elemek használata;
‒ videóbetétek alkalmazása;
‒ felvételekhez és utómunka folyamatának teljes koordinációja és ellátása, valamint az ehhez szükséges
technikai és humán erőforrás (szakmai stáb) biztosítása;
‒ VFX post production full service;
‒ rendszeres tartalomfejlesztési egyeztetések a megrendelővel;
‒ 20 alkalmas stand (still) fotózás biztosítása;
‒ 2 db arculati kézikönyv (brandbook) elkészítése;
‒ külsős karakterek (előadó, narrátor, színész stb.) kiválasztási folyamatának teljeskörű lemenedzselése;
‒ adattárolás biztosítása;
‒ utómunkával ellátottak: (i) vágott, (ii) szerkesztett, (iii) kép-videó bevágásokkal rendelkezik és (iv)
hangutómunka;
‒ catering biztosítása a forgatási helyszínen.
Az Ajánlatkérő az említett 111 db videófilm megrendelésére kötelezettséget vállal, az ezen felüli opcionális
mennyiség meghatározását (az opció leírását) az ajánlati felhívás II. 2. 10) pontja tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződés kerül megkötésre.
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: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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)
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II. 1. 4), illetve II. 2. 4) pontjában meghatározott
mennyiségeken felül az alábbi opcionális mennyiségeket is meghatározza (az alábbi mennyiséget is
megrendelheti):
Összesen legfeljebb 33 darab oktatási célú videófilm elkészítése, amely 3 perc, 8 perc és 20 perc
hosszúságú videófilmeket foglalhat magában. Az Ajánlatkérő az opcionális mennyiség érvényesítésekor
- az egyedi megrendelés(ek)kor - tudja meghatározni azt, hogy melyik videófilmből mennyit szükséges
rendelnie (tehát nem tudja előre meghatározni, hogy hány darab kell a 3 perc, a 8 perc és a 20 perc
hosszúságú videófilmekből, de a teljes opcionális mennyiség a 33 darabot nem haladhatja meg). Az
opcionális mennyiség érvényesítésére vonatkozó döntés (mennyiségek, megrendelések száma, időbeli
ütemezése) attól függ, hogy az Ajánlatkérő mennyi és milyen jellegű (tartalmú) kampányt kíván a jövőben
megvalósítani (a megrendelt videófilmek mennyiségének és jellemzőinek igazodnia kell a jövőbeli
kampányokhoz), továbbá attól, hogy mekkora összegű fedezet áll az Ajánlatkérő rendelkezésére.
Az opcionális mennyiség keretében teljesíthető megrendelés(ek)re legkésőbb a szerződés hatályba
lépését követő 18 hónapig van lehetőség, ezen időtartam alatt az Ajánlatkérő jogosult megrendeléseket
küldeni nyertes ajánlattevőként szerződő félnek akár egy, akár több alkalommal. Az e körben
meghatározott mennyiség egyben vagy darabonként is érvényesíthető, opció gyakorlása esetén sem
vállal az ajánlatkérő kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség megvásárlására.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (az általános követelményekhez képest nincs eltérő
követelmény az opcionális mennyiség keretében esetlegesen teljesítendő videófilmekhez kapcsolódóan).
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 közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján kerül megindításra. A közbeszerzési
eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződés kerül megkötésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki, 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
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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 [Kbt. 114. § (2) bekezdés]. 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]:
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].
***
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: 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.
***
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.
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 Benyújtandó – a Kbt. 114/A. §-a szerint az ajánlat részeként
– 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].
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***
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): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik olyan, legfeljebb 6 éven belül megkezdett
audiovizuális tartalomgyártásra (film-/videógyártásra) vonatkozó, előírásoknak és a szerződés(ek)nek
megfelelően teljesített szerződéssel/szerződésekkel (referenciával/referenciákkal), amely(ek) megfelel(nek)
a következő követelmény(ek)nek:
Legalább 45 db közoktatási, felsőfokú vagy felnőttoktatási terület számára készített oktató videó
készítését tartalmazza, amelyek az alábbi paraméterekkel rendelkeznek:
‒ legalább 5 perc időtartamú (hosszúságú) FullHD-4K felbontású videók;
‒ green screen technológia használata (lyukasztott elemek, keying, compisit, grading);
‒ utómunkával ellátottak: (i) vágott, (ii) szerkesztett, (iii) kép-videó bevágásokkal rendelkezik és (iv)
hangutómunka;
‒ a videóban található ikonizált (2D) elemek alkalmazása és mozgatása, kinetikus tipográfiai (2D) elemek
használata;
‒ kézzel készült, egyedileg rajzolt animációk;
‒ VFX post production full service.
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 több szerződés útján valósult meg (a több szerződés útján történő
megvalósítás lehetséges mind a mennyiség, mind a paraméterek tekintetében, nem feltétel, hogy az
összes paraméter ugyanazokhoz a videókhoz kapcsolódjon).
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
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: ‒ késedelmi kötbér
(mértéke: az egyedi megrendelés általános forgalmi adó nélkül számított értének 1%-a / naptári nap);
‒ meghiúsulási (lehetetlenülési) kötbér (mértéke: a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított, a
szerződésben rögzített ellenszolgáltatás 15%-a).
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:
Nem követelmény, illetőleg gazdálkodó szervezet (jogi személy) létrehozásának lehetőségét az
Ajánlatkérő kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (röviden: Kbt.);
‒ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (röviden: Ptk.);
‒ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (röviden: Szjt.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/15 (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: 2022/07/15 (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
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:
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
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. 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, különösen a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet (röviden: Evhr.) előírásai az irányadóak.
3. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III. 1. 1); III. 1. 3).
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolása nem szükséges.
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 további részletes leírásokat az EKR-ben rendelkezésre bocsátott felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák (ekr.gov.hu; azonosító: EKR000767862022).
13. Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-ben nyújtható be (ekr.gov.hu), figyelemmel az Evhr. 11. § (9) bek.-ben
foglaltakra.
14. Az Ajánlatkérő alkalmazza a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114/A. §-át.
15. A Kbt. 114. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján nem kerül sor az eljárást megindító felhívás III. 1. 2)
pontjában alkalmassági követelmény előírására.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Noszvaj Községi Önkormányzat (13899/2022)
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: Noszvaj Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729318210
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1
Város: Noszvaj
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánchidi Csaba
Telefon: +36 305579422
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Fax: +36 15772069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.noszvaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.noszvaj.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/EKR000888352022/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/EKR000888352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Bölcsődei eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000888352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

542

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bölcsődei eszközök beszerzése Noszvaj Községi Önkormányzat részére 3 részfeladatban:
1. részfeladat: Bútorok beszerzése
2. részfeladat: Egyéb eszközök beszerzése
3. részfeladat: Játékok beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Bútorok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39100000-3

További tárgyak:

39113000-7

Kiegészítő szójegyzék

39121000-6
39122000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, 3325 Noszvaj, Balassi Bálint út 2/A.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
26 fős, 2 csoportos bölcsőde működéséhez szükséges bútorok, 53 bútor fajta, ami összesen 150 db tétel.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe
helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek
megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles
csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva.
A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
(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: Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP1.4.1-19-HE1-2019-00003
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba (00605).
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Egyéb eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

16311000-8

További tárgyak:

33711710-7
39221210-2
39221260-7
39223000-1
39512200-6
39513000-1
39514100-9
39531000-3
39711100-0
39713500-8
42716120-5
44410000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, 3325 Noszvaj, Balassi Bálint út 2/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
26 fős, 2 csoportos bölcsőde működéséhez szükséges eszközök, 104 fajta eszköz, ami 911 tételt jelent.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe
helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek
megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
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Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles
csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva.
A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
(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: Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP1.4.1-19-HE1-2019-00003
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba (00605).
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Játékok beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

37510000-6

További tárgyak:

37513000-7
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Kiegészítő szójegyzék

37520000-9
37522000-3
37523000-0
37524000-7
37524100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, 3325 Noszvaj, Balassi Bálint út 2/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
26 fős, 2 csoportos bölcsőde működéséhez szükséges játékok, 80 fajta, összesen 403 darab.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe
helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek
megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles
csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva.
A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
(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: Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

547

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: TOP1.4.1-19-HE1-2019-00003
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba (00605).
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása minden részfeladat esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró
okok valamelyike fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pont szerinti kizáró okok hiányáról,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz:
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
• A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
• A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.
• A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
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benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani.
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: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak
ismertetését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a szerint a 21. § (1) bek a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. §-a szerint a 21. § (1) bek a) 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. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
23. § szerinti igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen;
-a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a teljesítés mennyisége (db);
- a teljesítés ideje (év, hó, nap pontossággal megadva a kezdő és befejező időpontot is);
-referenciát adó természetes személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe;
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 65. § (6), (9) és (11) bek-re, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend.
13. § (3)-(4) bek-re. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban határozta meg.
A Kbt. 65. § (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében
Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek csatolnia kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles
igazolni, hogy ajánlattevő által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, vagyis az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat köteles már az ajánlatban megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben teljesített (leszállított),
- 1. részfeladatban összesen legalább 25 db bútor szállítására vonatkozó,
- 2. részfeladat összesen legalább 50 db egyéb eszköz szállítására vonatkozó,
- 3. részfeladat összesen legalább 40 db játék szállítására vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával.
Bútorok/ egyéb eszköz /játékok alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: a közbeszerzési dokumentum részét
képező műszaki leírásban (ártáblázat) meghatározott termék vagy ezekkel egyenértékű termék.
Ajánlatkérő szállítás alatt a termékek szállítását és/vagy eladását és/vagy forgalmazását és/vagy
értékesítését érti. Az alkalmassági minimumkövetelmény minden részfeladat esetében egy vagy több, de
legfeljebb 4 db referenciával igazolható (vagyis a referenciák mennyiségének együttesen kell elérnie a
megadott darabszámot).
Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül
befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1a) bekezdés értelmében,
valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált
időszakra kell esnie.
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:
Minden részfeladat esetében
Késedelmi kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése késedelmet szenved (ideértve azon esetet is,
amikor a szerződés teljesítése során az Eladó (Nyertes ajánlattevő) - a Vevő (Ajánlatkérő) vagy a Vevő
képviselőjének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák
kijavítását legkésőbb a Vevő által előírt határidőig nem végzi el), úgy Eladó a Vevőnek a késedelembe
eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
1 %-a/naptári nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér maximális mértékének elérését
követően Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából
származó kárát az Eladótól követelni. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az Eladó a Vevőnek meghiúsulási kötbért tartozik
fizetni, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállás: Ajánlattevőnek legalább a termék átadásától számított 12 hónap korlátozás nélküli jótállást kell
vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.
A részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Minden részfeladat esetében:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást európai uniós alapokból finanszírozott forrásból nyújtott támogatásból
kívánja fedezni, TOP1.4.1-19-HE1-2019-00003.
Az ajánlattétel, a szerződések, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
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Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részenként egy számla benyújtására van lehetőség az adott teljesítést
követően.
Kifizetés az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől 30 napon belül, a
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetésre
irányadó továbbá: Áht, Ávr, Áfa tv.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A részletes információkat a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
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 Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő befogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlát, amely
megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

551

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: 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: 2022/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben
történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az
EKR rendelet 16. §-ára.
A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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:
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. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie
és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
szükséges (EKR űrlap). Változásbejegyzési eljárás tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és
folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot minden részfeladat
esetében.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy)
részéről 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, 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.
4. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (közös
ajánlattételi megállapodás).
5. Ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumok részeként (önálló mellékletben) kiadott ártáblázatot
beárazni és az ajánlathoz csatolni, amely alapján megállapítható az ajánlatkérő által meghatározott műszaki
követelményeknek történő megfelelés, valamint a megajánlott eszközök gyártója, típusa és származási helye.
6. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja
le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra.
Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani:
olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátum. Az Ajánlati Ár felbontását szerkeszthető excel állományban is
kérjük benyújtani. (Kbt. 41/B. § (2) bek).
7. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő
regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bek].
8. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem
követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
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9. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar
nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nyíregyházi Egyházmegye (12868/2022)
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: Nyíregyházi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 18647086115
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 5. 206
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ómajtényi Edit
Telefon: +36 42415901
E-mail: omajtenyi@nyirgorkat.hu
Fax: +36 42415911
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirgorkat.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/EKR000775292022/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/EKR000775292022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§ (4) bek.
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:
Közösségi terek kevesebb és tisztább energiával
Hivatkozási szám: EKR000775292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

556

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Egyházmegyei közösségi terek kevesebb és tisztább energiával” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
azonosítószámú projekt keretében Baktalórántházán 3 db lakásotthon, Kisvárdán hajléktalan szálló, és
Nyíregyházán a Bujtos u. 34. sz. alatti épületek energetikai felújításának építési munkái.
Az épületek épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás
(napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, villanyszerelés, napelemek elhelyezése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nyíregyháza, Bujtos u.34.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45321000-3

További tárgyak:

45350000-5
45421100-5
09331000-8

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 34. szám hrsz 3077.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Egyházmegyei közösségi terek kevesebb és tisztább energiával” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
azonosítószámú projekt keretében 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 34. sz. alatti épület energetikai
felújításának építési munkái.
Az épület épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás
(napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés:
Homlokzat hőszigetelése, 410 m2, Lábazat hőszigetelése, 42 m2, Födém hőszigetelése 25 cm
vastagságban, 2 m2, Ferde tető héjazat szigetelése 25 cm vastagságban 816 m2
Nyílászárók:
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,0 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 felett 65 m2,
Műanyag kültéri nyílászárók u=1,5 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 alatt 0,60 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,1 W/m2K, ajtó szerkezet 16 m2
Fa kültéri nyílászárók u= 1,0 W/m2K, tetőtéri ablak szerkezet 41 m2
Gépészet:
acél melegvíz tároló 1 db, hidraulikus váltó 1db, zárt tágulási tartály 18 literes 2 db, 80 literes 1 db,
acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, bekötéssel: 46 db, gázüzemű fűtő készülék elhelyezése,
bekötése 2 db, csaptelepek és szerelvénynek szerelése, fűtési vezeték, ivóvízvezeték, lefolyó vezeték
szerelése
Elektromos:
Elektromos rendszer kiépítése, védőcső elhelyezés, részleges kábelezés, szerelvények, lámpatestek
elhelyezése
Napelem:
Growatt 10000 és Growatt 7000 inverter, 42 db 400 Wp polykristály 16,8 kW
Az épület hasznos alapterülete: 744 m2
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet
jótállás- min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) 10
2 3.Az M2. alkalmassági követelmény teljesítéséhez bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (min.0 hónap, max. 36 hónap) (hónap) 10
3 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (min. 0 fő, max. 5 fő) (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
II.2.13) További információ
A jelen felhívás II.2.5) pontjában a 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása kapcsán:
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont.
Értékelési módszerek:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány., előny a kisebb).
„Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont,
a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 36 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már
a felolvasólapon is ezt az értéket kell rögzíteni.
„Szakember” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0
pont, a +36 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A "Szakember" értékelési szempontok vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni
kell a szakember szakmai önéletrajzát.
„Hátrányos helyzetű munkavállalók” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0
érték megajánlása 0 pont, az 5 főt elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A személyeket az eljárás során a teljesítésbe be kell vonni.
Az értékelés során a 3. részszempont a felhívás III.1.3) pont M2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakemberre vonatkozik. Kizárólag olyan többlettapasztalat jelölhető meg,
amelyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) pont M2.alpont szerinti alkalmassági
szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon. Az önéletrajzban fel kell tüntetni azon
időszakot, amit a szakember alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni. Az ajánlatkérő kizárólag az
alkalmassági minimum követelmény feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket
kell rögzíteni. Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítva
értendő.
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A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000775292022
II.2.1) Elnevezés:
Kisvárda, Hajléktalan szálló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45321000-3

További tárgyak:

45350000-5
45421100-5

09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Vásár tér 16. szám hrsz 3545/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Egyházmegyei közösségi terek kevesebb és tisztább energiával” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
azonosítószámú projekt keretében 4600 Kisvárda, Vásár tér 16. szám alatti épület energetikai felújításának
építési munkái.
Az épület épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás
(napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés:
Homlokzat hőszigetelése, 205,9 m2, Lábazat hőszigetelése, 86,5 m2, Födém hőszigetelése 25 cm
vastagságban, 280,0 m2
Nyílászárók:
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,0 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 felett 25,60 m2,
Műanyag kültéri nyílászárók u=1,5 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 alatt 4,30 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,1 W/m2K, ajtó szerkezet 7,90 m2
Gépészet:
acél melegvíz tároló 1 db, hidraulikus váltó 1db, zárt tágulási tartály 1 db, acéllemez kompakt lapradiátor
elhelyezése, bekötéssel: 25 db, gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, bekötése 1 db
Elektromos:
Elektromos rendszer kiépítése, védőcső elhelyezés, részleges kábelezés, szerelvények
Napelem:
Growatt 5000 inverter, 13 db 400 Wp polykristály, kompletten 5,2, Kw
Az épület hasznos alapterülete: 240,29 m2
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet
jótállás- min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) 10
2 3.Az M2. alkalmassági követelmény teljesítéséhez bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (min.0 hónap, max. 36 hónap) (hónap) 10
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3 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (min. 0 fő, max. 5 fő) (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
II.2.13) További információ
A jelen felhívás II.2.5) pontjában a 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása kapcsán:
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont.
Értékelési módszerek:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány., előny a kisebb).
„Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont,
a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 36 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már
a felolvasólapon is ezt az értéket kell rögzíteni.
„Szakember” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0
pont, a +36 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A "Szakember" értékelési szempontok vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni
kell a szakember szakmai önéletrajzát.
„Hátrányos helyzetű munkavállalók” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0
érték megajánlása 0 pont, az 5 főt elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A személyeket az eljárás során a teljesítésbe be kell vonni.
Az értékelés során a 3. részszempont a felhívás III.1.3) pont M2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakemberre vonatkozik. Kizárólag olyan többlettapasztalat jelölhető meg,
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amelyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) pont M2.alpont szerinti alkalmassági
szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon. Az önéletrajzban fel kell tüntetni azon
időszakot, amit a szakember alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni. Az ajánlatkérő kizárólag az
alkalmassági minimum követelmény feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket
kell rögzíteni. Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítva
értendő.
A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000775292022
II.2.1) Elnevezés:
Baktalórántháza, Lakásotthon "1" épület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45321000-3

További tárgyak:

45350000-5
45421100-5
09331000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4561 Baktalórántháza, Petőfi S. u. 38. hrsz 163/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Egyházmegyei közösségi terek kevesebb és tisztább energiával” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
azonosítószámú projekt keretében 4561 Baktalórántháza, Petőfi S. u. 38. sz. szám alatti épület energetikai
felújításának építési munkái.
Az épület épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás
(napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés:
Homlokzat hőszigetelése, 215,5 m2, Lábazat hőszigetelése, 37,3 m2, Födém hőszigetelése 25 cm
vastagságban, 114,0 m2
Nyílászárók:
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,0 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 felett 19,10 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u=1,5 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 alatt 1,30 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,1 W/m2K, ajtó szerkezet 8,80 m2
Gépészet:
acél melegvíz tároló 1 db, hidraulikus váltó 1db, zárt tágulási tartály 2 db, acéllemez kompakt lapradiátor
elhelyezése, bekötéssel 16 db, gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, bekötése 2 db
Elektromos:
Elektromos rendszer kiépítése, védőcső elhelyezés, részleges kábelezés, szerelvények
Napelem:
Growatt 4000 inverter, 9 db 400 Wp polykristály, 3,6 kW
Az épület hasznos alapterülete: 203,81 m2
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet
jótállás- min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) 10
2 3.Az M2. alkalmassági követelmény teljesítéséhez bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (min.0 hónap, max. 36 hónap) (hónap) 10
3 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (min. 0 fő, max. 5 fő) (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
II.2.13) További információ
A jelen felhívás II.2.5) pontjában a 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása kapcsán:
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont.
Értékelési módszerek:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány., előny a kisebb).
„Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont,
a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 36 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már
a felolvasólapon is ezt az értéket kell rögzíteni.
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„Szakember” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0
pont, a +36 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A "Szakember" értékelési szempontok vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni
kell a szakember szakmai önéletrajzát.
„Hátrányos helyzetű munkavállalók” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0
érték megajánlása 0 pont, az 5 főt elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A személyeket az eljárás során a teljesítésbe be kell vonni.
Az értékelés során a 3. részszempont a felhívás III.1.3) pont M2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakemberre vonatkozik. Kizárólag olyan többlettapasztalat jelölhető meg,
amelyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) pont M2.alpont szerinti alkalmassági
szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon. Az önéletrajzban fel kell tüntetni azon
időszakot, amit a szakember alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni. Az ajánlatkérő kizárólag az
alkalmassági minimum követelmény feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket
kell rögzíteni. Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítva
értendő.
A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000775292022
II.2.1) Elnevezés:
Baktalórántháza, Lakásotthon "2" épület
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45321000-3

További tárgyak:

45350000-5
45421100-5
09331000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4561 Baktalórántháza, Dózsa Gy. u. 2. hrsz 454/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Egyházmegyei közösségi terek kevesebb és tisztább energiával” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
azonosítószámú projekt keretében 4561 Baktalórántháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület energetikai
felújításának építési munkái.
Az épület épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás
(napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés:
Homlokzat hőszigetelése, 257,7 m2, Lábazat hőszigetelése, 55,9 m2, Födém hőszigetelése 25 cm
vastagságban, 156 m2
Nyílászárók:
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,0 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 felett 27,10 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u=1,5 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 alatt 1,10 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,1 W/m2K, ajtó szerkezet 14,20 m2
Gépészet:
acél melegvíz tároló 2 db, hidraulikus váltó 1db, zárt tágulási tartály 4 db, acéllemez kompakt lapradiátor
elhelyezése, bekötéssel 15 db, gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, bekötése 1 db
Elektromos:
Elektromos rendszer kiépítése, védőcső elhelyezés, részleges kábelezés, szerelvények
Napelem:
Growatt 4000 inverter 11 db 400 Wp, 4,4, kW
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Az épület hasznos alapterülete: 187,82 m2
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet
jótállás- min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) 10
2 3.Az M2. alkalmassági követelmény teljesítéséhez bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (min.0 hónap, max. 36 hónap) (hónap) 10
3 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (min. 0 fő, max. 5 fő) (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
II.2.13) További információ
A jelen felhívás II.2.5) pontjában a 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása kapcsán:
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
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Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont.
Értékelési módszerek:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány., előny a kisebb).
„Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont,
a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 36 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már
a felolvasólapon is ezt az értéket kell rögzíteni.
„Szakember” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0
pont, a +36 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A "Szakember" értékelési szempontok vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni
kell a szakember szakmai önéletrajzát.
„Hátrányos helyzetű munkavállalók” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0
érték megajánlása 0 pont, az 5 főt elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A személyeket az eljárás során a teljesítésbe be kell vonni.
Az értékelés során a 3. részszempont a felhívás III.1.3) pont M2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakemberre vonatkozik. Kizárólag olyan többlettapasztalat jelölhető meg,
amelyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) pont M2.alpont szerinti alkalmassági
szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon. Az önéletrajzban fel kell tüntetni azon
időszakot, amit a szakember alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni. Az ajánlatkérő kizárólag az
alkalmassági minimum követelmény feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket
kell rögzíteni. Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítva
értendő.
A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000775292022
II.2.1) Elnevezés:
Baktalórántháza, Lakásotthon "3" épület
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45321000-3

További tárgyak:

45350000-5
45421100-5

09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság u. 15/b. hrsz 716/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Egyházmegyei közösségi terek kevesebb és tisztább energiával” című KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
azonosítószámú projekt keretében 4561 Baktalórántháza, Köztársaság u. 15/b. sz. alatti épület energetikai
felújításának építési munkái.
Az épület épületszerkezeti felújítása, gépészeti szerkezeteinek felújítása és megújuló energiaforrás
(napelem) ellátása vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Hőszigetelés:
Homlokzat hőszigetelése, 339 m2, Födém hőszigetelése 25 cm vastagságban, 106 m2
Nyílászárók:
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,0 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 felett 22,40 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u=1,5 W/m2K, Ablak felület: 0,5 m2 alatt 0,80 m2
Műanyag kültéri nyílászárók u= 1,1 W/m2K, ajtó szerkezet 12,60 m2
Gépészet:
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acél melegvíz tároló 1 db, hidraulikus váltó 1db, zárt tágulási tartály 2 db, acéllemez kompakt lapradiátor
elhelyezése, bekötéssel 4 db, gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, bekötése 2 db
Elektromos:
Elektromos rendszer kiépítése, védőcső elhelyezés, részleges kábelezés, szerelvények
Napelem:
Growatt 4000 inverter 9 db 400 Wp, 3,6 kW
Az épület hasznos alapterülete: 229,82 m2
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet
jótállás- min. 0 hónap, max. 24 hónap) (hónap) 10
2 3.Az M2. alkalmassági követelmény teljesítéséhez bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (min.0 hónap, max. 36 hónap) (hónap) 10
3 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (min. 0 fő, max. 5 fő) (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
II.2.13) További információ
A jelen felhívás II.2.5) pontjában a 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása kapcsán:
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont.
Értékelési módszerek:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány., előny a kisebb).
„Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont,
a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 36 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már
a felolvasólapon is ezt az értéket kell rögzíteni.
„Szakember” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0
pont, a +36 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A "Szakember" értékelési szempontok vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni
kell a szakember szakmai önéletrajzát.
„Hátrányos helyzetű munkavállalók” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0
érték megajánlása 0 pont, az 5 főt elérő megajánlás egységesen 10 pont.
A személyeket az eljárás során a teljesítésbe be kell vonni.
Az értékelés során a 3. részszempont a felhívás III.1.3) pont M2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakemberre vonatkozik. Kizárólag olyan többlettapasztalat jelölhető meg,
amelyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) pont M2.alpont szerinti alkalmassági
szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon. Az önéletrajzban fel kell tüntetni azon
időszakot, amit a szakember alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni. Az ajánlatkérő kizárólag az
alkalmassági minimum követelmény feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket
kell rögzíteni. Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítva
értendő.
A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000775292022
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114/A.§ és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozat benyújtásával
kell igazolni, 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 a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
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A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesznek igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás],
illetve a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7)
és 17. § (1)-(2) bekezdésére is. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton
már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a 69. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni,
a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
Irányadóak a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak,
valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács
útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában; 2022. május 12.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt
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 VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN:
M1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a)
pontja alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb, műszaki átadásátvétellel lezárt, teljesített építési beruházásait, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a, valamint 22. § (3) bekezdése alapján a referenciákat a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- A szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;
- A szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét;
- a referencia tárgyát (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági
minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- mennyiségét;
- a teljesítés idejét és helyét (a kezdés időpontját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min.
év/hónap/nap bontásban);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az
ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (5)
bek. rendelkezései).
Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért munkákon kívül további munkákat is tartalmazott,
a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva kell bemutatni a releváns munkák feltüntetésével.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140.§ (9) bek.-ében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bek.-ében
foglaltakat is. Ajánlattevő az igazolás alapjául szolgáló szerződést kötő másik fél referenciaigazolását
köteles benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§-ában foglaltakra.
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M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata
azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl.: megbízási)
jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
Az M2. pont tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (Vll.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék)
szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő
ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai
határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum
csatolása nem szükséges.
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az
előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya.
Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre.
Az alkalmasság igazolására megjelölt valamennyi szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése
alatt rendelkezésre fognak állni.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (2) bek. rendelkezései.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek.
rendelkezései, továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltak.
A Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni,
a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
-az 1. rész esetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, 1 db, összesen legalább 500 m2 alapterületű épület építésére vagy
átalakítására vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely szigetelési és/vagy nyílászárók beépítésére
és/vagy gépészeti és/vagy napelem elhelyezésére vonatkozó munkák közül legalább kettőt magába
foglalt.
-a 2. rész esetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített,1 db, összesen legalább 180 m2 alapterületű épület építésére vagy
átalakítására vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely szigetelési és/vagy nyílászárók beépítésére
és/vagy gépészeti és/vagy napelem elhelyezésére vonatkozó munkák közül legalább kettőt magába
foglalt.
-a 3. rész esetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített,1 db, összesen legalább 150 m2 alapterületű épület építésére vagy
átalakítására vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely szigetelési és/vagy nyílászárók beépítésére
és/vagy gépészeti és/vagy napelem elhelyezésére vonatkozó munkák közül legalább kettőt magába
foglalt.
-a 4. rész esetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített,1 db, összesen legalább 140 m2 alapterületű épület építésére vagy
átalakítására vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely szigetelési és/vagy nyílászárók beépítésére
és/vagy gépészeti és/vagy napelem elhelyezésére vonatkozó munkák közül legalább kettőt magába
foglalt.
-az 5. rész esetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített,1 db, összesen legalább 170 m2 alapterületű épület építésére vagy
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átalakítására vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely szigetelési és/vagy nyílászárók beépítésére
és/vagy gépészeti és/vagy napelem elhelyezésére vonatkozó munkák közül legalább kettőt magába
foglalt.
A referencia mennyisége mindegyik rész esetében a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével
került meghatározásra.
M2. Alkalmatlan mindegyik rész esetében az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem
rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a
266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények
felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői
kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után,
a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de összege maximum a
teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt időszak minden
napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.
Teljesítési biztosíték: a nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerint a
szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő részére a nettó szerződéses ellenérték 5 százalékos mértéknek
megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani.
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell vállalnia.
A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének kezdődik. A jótállás
tekintetében vállalt többlet jótállási időt ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a, a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási
időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletezve az egyéb közbesz. dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
MINDEGYIK RÉSZ ESETÉBEN:
A beruházás ellenértékét az ajánlatkérő a KEHOP-5.2.3-16-2021-00107 európai uniós támogatásból
(100% támog. intenz.) kívánja biztosítani. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. A jóváhagyott és
elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása az ajánlatkérőt terheli.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt teljes nettó
ellenszolgáltatás értéke 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. Az előleg a végszámlában
kerül elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő az esetlegesen igényelt előlegen túl 3 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására
jogosult: részszámla min. 25% -50%-75%-os készültségnél, a végszámla pedig a sikeres műszaki átadásátvételi eljárás befejezése után. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bek. szerint történik.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

571

Kifizetés az Ajánlattevő által benyújtott rész/végszámla alapján átutalással a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a
Kbt. 135. § (5)-(6) bek. szerint, fizetési határidő 30 nap.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-től eltérően a Kbt. 135. § (3) bek.-ben foglalt
szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 32/A.§ szerint történik a kifizetés.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. irányadó.
Tárgyi kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött.
Lásd bővebben az egyéb közbesz. dokumentumokban. Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.3-16-2021-00107
azonosítószámú pályázat keretében forrást kiegészítő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
MINDEGYIK RÉSZ ESETÉBEN:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt
megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel
esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése
szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
MINDEGYIK RÉSZ ESETÉBEN:
1. A III.1.3) M2. pont szerinti szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles
rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az adott szakember vonatkozásában
releváns felelős műszaki vezetői jogosultsággal/regisztrációval („MV-É”). Ennek hiánya esetén az
Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre
került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést
2. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésben megjelöli. Az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§- ban foglaltakra, Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt.
138-139.§-ban foglaltakra.
3. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt.(Kbt. 138. § (3) bekezdés)
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződés tervezet tartalmazza.
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: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei tekintetében a továbbiakban a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése
értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő forrást
kiegészítő támogatásra irányuló igényt nyújt be, amelyre tekintettel az eljárás eredményeként megkötött
szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba,
amely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító forrás kiegészítés
elfogadásra kerül.
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. értékelési részszempont: fordított arányosítás; 2. értékelési részszempont: arányosítás; 3. értékelési
részszempont: arányosítás, 4. értékelési részszempont: arányosítás (KH Útmutató KÉ 2020. évi 60.
számában;2020. március 25.)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot. Ajánlatkérő e tekintetében felhívja
ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezésekre is. Ha valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 2.) Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése, valamint Kbt. 66. §
(6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be
kell nyújtani. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. 3.)
A Kbt. 35.§ (1) bek szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 4.) 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. 5.) A Kbt. 81. § (5) bek.
rendelkezései alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az
értékelési sorrendben a legkedvezőbb és adott esetben (Ajánlatkérő döntése alapján) az azt követő egy vagy
több Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 6.) Fordítás: az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat ajánlattevő
általi magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. 7.) Összeférhetetlenséggel
kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4)
bekezdésében foglaltakra. 8.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. 9.) Ajánlatkérő a 114/A. § rendelkezéseit előírja. 10.) Ajánlatkérő
a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) bek. és (8) bek.-ben
foglaltakra. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 71.§ (6) bekezdését. 11.) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/
vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a
2006. évi V. tv. 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 is. 12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra, továbbá a Kbt. 35.
§ (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire. 13.) Értékelési módszerek: ld. II.2.13) pont. 14.) Nyertes ajánlattevő köteles a
szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontra a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 26.§
szerinti kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni az 1. rész esetében legalább 25.000.000,- HUF/kár és legalább 50.000.000,- HUF/év, a 2. rész esetében
10.000.000,-HUF/kár és legalább 20.000.000.-HUF/év, a 3. rész esetében 10.000.000,-HUF/kár és legalább
20.000.000.-HUF/év, a 4. rész esetében 10.000.000,-HUF/kár és legalább 20.000.000.-HUF/év, az 5. rész esetében
10.000.000,-HUF/kár és legalább 20.000.000.-HUF/év értéket elérően. Ajánlattevő az ajánlatban előbbiekről
nyilatkozni köteles. 15.) Az ajánlathoz csatolandó: a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 24.§ (1) bek. alapján a KD részét
képező árazatlan költségvetés (szakmai ajánlat) hiánytalanul kitöltve (xls és aláírt pdf formátumban is); a felhívás
II.2.5) pontja szerinti 3. „Szakember” értékelési részszempont esetében az érintett szakember saját kezűleg
aláírt, szakmai önéletrajza (amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható) és a szakember
rendelkezésre állási nyilatkozata, ill. adott esetben az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a tárgyi munkákat a KD részét
képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá amelyben ajánlattevő adott esetben
ismerteti az esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) műszaki tartalmat. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3)
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bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelezettsége. 16.) Bármely
gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó igény
esetén az ajánlattevő kérdéseit kizárólag az EKR-ben teheti fel. 17.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
18.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt.73.§ (4) bek-ben foglaltakra. A Kbt.73. § (5) bekezdése
alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek
a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.19.) A III.1.3) M1.-M2. pontja szerinti alkalmassági
követelmények és igazolási módok a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 20.) FAKSZ: Dr. Egyed Adrienn Noémi (00117)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (13253/2022)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15813743215
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp-Fazekas Anita
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szszbmk.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/EKR000640532022/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/EKR000640532022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Érintésvédelmi felülvizsgálat az SZSZBMK részére
Hivatkozási szám: EKR000640532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

578

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Érintésvédelmi felülvizsgálat Ajánlatkérő valamennyi telephelyén 4 részben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
SZSZBMK JAO telephelyei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
4400 Nyíregyháza, Víz utca 9.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 12.
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
4471 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: SZSZBMK JAO telephelyei:
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- 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
- 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
- 4400 Nyíregyháza, Víz utca 9.
- 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 12.
- 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
- 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
Mérési pontok telephelyenként:
a.) 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.: 63 000
b.) 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.: 10 400
c.) 4400 Nyíregyháza, Víz utca 9.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 12.
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
4471 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
összesen a fenti négy: 1 000
Mindösszesen: 74 400
A felsorolt területeken érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó
előírásokban (40/2017 (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről /
Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat/), valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ-HD
60364-6:2017) meghatározottak szerint.
A mérési pontok számát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja Ajánlatkérő meghatározni
a korábbi években végzett felülvizsgálatok alapján. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást
megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a
munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi
kimutatásának.
A felülvizsgálatok során az adott telephely összes építménye összes helyiségében, illetve az építményhez
tartozó elektromos hálózaton, valamint a helyiségekben fellelhető berendezéseken el kell végezni az
érintésvédelmi méréseket, melyeket a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben helyiségekre lebontva kell
dokumentálni.
Teljesítései követelmények:
A munkaterület átadása jegyzőkönyv aláírását követően történik, Ajánlatkérő minden telephelyen biztosít
villamos szakembert a felülvizsgálatot végző vállalkozók mellé.
A kórházi munkarend:7.20-15.20 óráig. Tekintettel arra, hogy a méréseket üzemelő épületben (kezelőkben
vagy műtőkben, oktatási és előadótermekben) is kell végezni, a helyiségekbe történő bejutást és a
mérések, illetve szükség szerinti javítások időpontját és időtartamát a terület vezetőjével, főnővérével,
vagy az ingatlanüzemeltetés szakemberével is kell egyeztetni úgy, hogy az épületben folyó – többnyire
gyógyítási - tevékenységet minél kisebb mértékben zavarja.
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek: A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok
és előírások szerint jegyzőkönyvet kell készíteni és azokat két-két nyomtatott példányban pecséttel és
aláírással ellátott formában kell Ajánlatkérő részére átadni, valamint egy példányban elektronikusan
(jegyzőkönyvenként az aláírt, pecsételt és ezek után be- szkennelt PDF formátumban).
A jegyzőkönyvekben a talált hibákat, hiányosságokat úgy kell felsorolni, hogy azok egyértelműen
azonosíthatóak legyenek a szöveges, táblázatos és a hibajegyzékek alapján. Építményenként külön
hibalistát kell készíteni a dokumentumok végén, kiemelve a felsorolt mérési pontok listájából azokat a
mérési pontokat, vagy hiányokat, amelyek nem megfelelő minősítést kaptak. Valamint a szabványoknak és
jogszabályoknak megfelelően a hibák elhárításának határidejét is fel kell tüntetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 M/2.1. alkalmasság körében bemutatott szakember érintésvédelmi felülvizsgálat
területen szerzett 24 hónapot meghaladó szakmai többlet tapasztalata (0-24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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 legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás
képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás
képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő hivatkozik
a Kbt. 77. § (1) bekezdésére.
II.2.1) Elnevezés:
SZSZBMK SKMESZ telephelyei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
4324 Kállósemjén, Kossuth utca 137.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: SZSZBMK SKMESZ telephelyei:
- 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
- 4324 Kállósemjén, Kossuth utca 137.
Mérési pontok telephelyenként:
- 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.: 6 400
- 4324 Kállósemjén, Kossuth út 137.: 20
- Mindösszesen: 6 420
A felsorolt területeken érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó
előírásokban (40/2017 (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről /
Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat/), valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ-HD
60364-6:2017) meghatározottak szerint.
A mérési pontok számát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja Ajánlatkérő meghatározni
a korábbi években végzett felülvizsgálatok alapján. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást
megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a
munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi
kimutatásának.
A felülvizsgálatok során az adott telephely összes építménye összes helyiségében, illetve az építményhez
tartozó elektromos hálózaton, valamint a helyiségekben fellelhető berendezéseken el kell végezni az
érintésvédelmi méréseket, melyeket a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben helyiségekre lebontva kell
dokumentálni.
Teljesítései követelmények:
A munkaterület átadása jegyzőkönyv aláírását követően történik, Ajánlatkérő minden telephelyen biztosít
villamos szakembert a felülvizsgálatot végző vállalkozók mellé.
A kórházi munkarend:7.20-15.20 óráig. Tekintettel arra, hogy a méréseket üzemelő épületben (kezelőkben
vagy műtőkben, oktatási és előadótermekben) is kell végezni, a helyiségekbe történő bejutást és a
mérések, illetve szükség szerinti javítások időpontját és időtartamát a terület vezetőjével, főnővérével,
vagy az ingatlanüzemeltetés szakemberével is kell egyeztetni úgy, hogy az épületben folyó – többnyire
gyógyítási - tevékenységet minél kisebb mértékben zavarja.
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek: A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok
és előírások szerint jegyzőkönyvet kell készíteni és azokat két-két nyomtatott példányban pecséttel és
aláírással ellátott formában kell Ajánlatkérő részére átadni, valamint egy példányban elektronikusan
(jegyzőkönyvenként az aláírt, pecsételt és ezek után be- szkennelt PDF formátumban).
A jegyzőkönyvekben a talált hibákat, hiányosságokat úgy kell felsorolni, hogy azok egyértelműen
azonosíthatóak legyenek a szöveges, táblázatos és a hibajegyzékek alapján. Építményenként külön
hibalistát kell készíteni a dokumentumok végén, kiemelve a felsorolt mérési pontok listájából azokat a
mérési pontokat, vagy hiányokat, amelyek nem megfelelő minősítést kaptak. Valamint a szabványoknak és
jogszabályoknak megfelelően a hibák elhárításának határidejét is fel kell tüntetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1. alkalmasság körében bemutatott szakember érintésvédelmi felülvizsgálat
területen szerzett 24 hónapot meghaladó szakmai többlet tapasztalata (0-24 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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 legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás
képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás
képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő hivatkozik
a Kbt. 77. § (1) bekezdésére.
II.2.1) Elnevezés:
SZSZBMK FGYK telephelyei
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 2.
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4800 Vásárosnaményi, Ady Endre utca 5.
4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/a.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: SZSZBMK FGYK telephelyei:
- 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 2.
- 4800 Vásárosnaményi, Ady Endre utca 5.
- 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/a.
Mérési pontok telephelyenként:
- 4900 Fehérgyarmati Kórház, Damjanich utca 1.: 9 600
- 4800 Vásárosnaményi Kórház, Ady Endre utca 5.: 4 000
- 4300 Nyírbátori szakrendelők, Édesanyák útja 1.: 1 500
- Mindösszesen: 15 100
A felsorolt területeken érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó
előírásokban (40/2017 (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről /
Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat/), valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ-HD
60364-6:2017) meghatározottak szerint.
A mérési pontok számát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja Ajánlatkérő meghatározni
a korábbi években végzett felülvizsgálatok alapján. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást
megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a
munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi
kimutatásának.
A felülvizsgálatok során az adott telephely összes építménye összes helyiségében, illetve az építményhez
tartozó elektromos hálózaton, valamint a helyiségekben fellelhető berendezéseken el kell végezni az
érintésvédelmi méréseket, melyeket a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben helyiségekre lebontva kell
dokumentálni.
Teljesítései követelmények:
A munkaterület átadása jegyzőkönyv aláírását követően történik, Ajánlatkérő minden telephelyen biztosít
villamos szakembert a felülvizsgálatot végző vállalkozók mellé.
A kórházi munkarend:7.20-15.20 óráig. Tekintettel arra, hogy a méréseket üzemelő épületben (kezelőkben
vagy műtőkben, oktatási és előadótermekben) is kell végezni, a helyiségekbe történő bejutást és a
mérések, illetve szükség szerinti javítások időpontját és időtartamát a terület vezetőjével, főnővérével,
vagy az ingatlanüzemeltetés szakemberével is kell egyeztetni úgy, hogy az épületben folyó – többnyire
gyógyítási - tevékenységet minél kisebb mértékben zavarja.
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek: A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok
és előírások szerint jegyzőkönyvet kell készíteni és azokat két-két nyomtatott példányban pecséttel és
aláírással ellátott formában kell Ajánlatkérő részére átadni, valamint egy példányban elektronikusan
(jegyzőkönyvenként az aláírt, pecsételt és ezek után be- szkennelt PDF formátumban).
A jegyzőkönyvekben a talált hibákat, hiányosságokat úgy kell felsorolni, hogy azok egyértelműen
azonosíthatóak legyenek a szöveges, táblázatos és a hibajegyzékek alapján. Építményenként külön
hibalistát kell készíteni a dokumentumok végén, kiemelve a felsorolt mérési pontok listájából azokat a
mérési pontokat, vagy hiányokat, amelyek nem megfelelő minősítést kaptak. Valamint a szabványoknak és
jogszabályoknak megfelelően a hibák elhárításának határidejét is fel kell tüntetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1. alkalmasság körében bemutatott szakember érintésvédelmi felülvizsgálat
területen szerzett 24 hónapot meghaladó szakmai többlet tapasztalata (0-24 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás
képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás
képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő hivatkozik
a Kbt. 77. § (1) bekezdésére.
II.2.1) Elnevezés:
SZSZBMK MTK telephelyei
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: SZSZBMK MTK telephelyei:
- 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.
Mérési pontok telephelyenként:
- 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.: 10 080 darab
A felsorolt területeken érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó
előírásokban (40/2017 (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről /
Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat/), valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ-HD
60364-6:2017) meghatározottak szerint.
A mérési pontok számát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja Ajánlatkérő meghatározni
a korábbi években végzett felülvizsgálatok alapján. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást
megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a
munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi
kimutatásának.
A felülvizsgálatok során az adott telephely összes építménye összes helyiségében, illetve az építményhez
tartozó elektromos hálózaton, valamint a helyiségekben fellelhető berendezéseken el kell végezni az
érintésvédelmi méréseket, melyeket a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben helyiségekre lebontva kell
dokumentálni.
Teljesítései követelmények:
A munkaterület átadása jegyzőkönyv aláírását követően történik, Ajánlatkérő minden telephelyen biztosít
villamos szakembert a felülvizsgálatot végző vállalkozók mellé.
A kórházi munkarend:7.20-15.20 óráig. Tekintettel arra, hogy a méréseket üzemelő épületben (kezelőkben
vagy műtőkben, oktatási és előadótermekben) is kell végezni, a helyiségekbe történő bejutást és a
mérések, illetve szükség szerinti javítások időpontját és időtartamát a terület vezetőjével, főnővérével,
vagy az ingatlanüzemeltetés szakemberével is kell egyeztetni úgy, hogy az épületben folyó – többnyire
gyógyítási - tevékenységet minél kisebb mértékben zavarja.
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek: A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok
és előírások szerint jegyzőkönyvet kell készíteni és azokat két-két nyomtatott példányban pecséttel és
aláírással ellátott formában kell Ajánlatkérő részére átadni, valamint egy példányban elektronikusan
(jegyzőkönyvenként az aláírt, pecsételt és ezek után be- szkennelt PDF formátumban).
A jegyzőkönyvekben a talált hibákat, hiányosságokat úgy kell felsorolni, hogy azok egyértelműen
azonosíthatóak legyenek a szöveges, táblázatos és a hibajegyzékek alapján. Építményenként külön
hibalistát kell készíteni a dokumentumok végén, kiemelve a felsorolt mérési pontok listájából azokat a
mérési pontokat, vagy hiányokat, amelyek nem megfelelő minősítést kaptak. Valamint a szabványoknak és
jogszabályoknak megfelelően a hibák elhárításának határidejét is fel kell tüntetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1. alkalmasság körében bemutatott szakember érintésvédelmi felülvizsgálat
területen szerzett 24 hónapot meghaladó szakmai többlet tapasztalata (0-24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás
képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás
képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő hivatkozik
a Kbt. 77. § (1) bekezdésére.
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. a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek
az ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.
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§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az igazolási mód az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bekezdés)
Az öntisztázás:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés
vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
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.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három év során teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti referencia ismertetéséről szóló, az
ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
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igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont és 23. §)
Az ajánlattevő nyilatkozata / szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a
következő adatokat:
- szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,
- szolgáltatás mennyisége (mérési pontok száma),
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége
(telefon és/vagy email cím),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor
a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi
adatot. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a
vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt
teljesített mennyiségi adatot. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év és hónap pontosággal), a szerződést kötő másik fél, a
szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás, illetve nyilatkozat olyan részletezettségű legyen, hogy a dokumentumból az alkalmassági
feltételnek való megfelelés megállapítható legyen.
M/2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága
igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével.
A szakmai önéletrajzban bemutatott szakember tekintetében ismertetni kell a gyakorlati idejét, amely
igazolja az alkalmassági feltételben megjelölt szakmai gyakorlatot.
Az előírt végzettség illetve képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő csatolja a
szakemberek által saját kezűleg aláírt, keltezést is tartalmazó szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen
megállapítható az előírt szakmai gyakorlat megléte továbbá ajánlattevő csatolja a szakember releváns
képzettségét illetve végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t egyszerű másolatban.
A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembert a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött
szerződés nyertesének a teljesítés során kötelessége alkalmazni.
A hónapban megadott gyakorlati időt az alábbiak szerint kell megadni:
Az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra úgy,
hogy
- az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai
tapasztalatába
- a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába
A szakmai önéletrajzban bemutatott szakember tekintetében ismertetni kell
- a szakember nevét,
- a szakember iskolai végzettségét illetve képzettségét;
- gyakorlati idejét, amely igazolja az alkalmassági feltételben megjelölt szakmai gyakorlatot.
A szakmai gyakorlat körében ismertetni kell az szakmai gyakorlat tárgyát képező szerződést (a minimális
adattartalom a Megrendelő megnevezése, a teljesítés helyszíne és a szakmai tevékenység rövid leírása) és
a szakmai tapasztalat időtartamát (tól, -ig; év/hónap részletezettséggel).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy szakmai tapasztalat alatt a naptári hónapban megadott gyakorlati időt érti. A
szakmai tapasztalat vonatkozásában, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele
az adott szakember szakmai tapasztalatába. A tört hónapok egész hónapnak számítanak.
Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (szándéknyilatkozat),
amelyben a megnevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
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szerződés teljesítésében közreműködik az ajánlatban szereplő beosztásban, és a közreműködését semmi
sem akadályozza.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy
más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(Kbt. 65. § (7) bekezdés)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során - az évek összességében vizsgálva
– rendelkezik szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített érintésvédelmi felülvizsgálatra
irányuló referenciával, amely esetében a mérési pontok száma elérte legalább
- az 1. rész tekintetében az 55.000 darabot,
- a 2. rész tekintetében az 4.500 darabot,
- a 3. rész tekintetében a 11.000 darabot,
- a 4. rész tekintetében a 7.500 darabot.
Az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/1. pont vonatkozásában Ajánlattevők az alkalmassági követelményeket legfeljebb 3 db szerződésből
igazolhatják.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2.1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezésére áll teljesítésbe bevonni kívánt
legalább 1 fő Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú
berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítéssel (OKJ szám: 33 522 05) vagy azzal egyenértékű
szakképesítéssel és legalább 24 hónap érintésvédelmi felülvizsgálat területen szerzett tapasztalattal
rendelkező szakember.
M/2.2. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezésére áll teljesítésbe bevonni kívánt
legalább 1 fő középfokú villanyszerelő segéd végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
legalább 24 hónap érintésvédelmi felülvizsgálat területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakember.
A bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az M/.2.1. és M/2.2. alkalmassági
követelmények valamennyi rész tekintetében alkalmazandók.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül
- maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát. (Kbt. 65. § (11) bekezdés)
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában 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
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igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy
a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 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 ajánlatkérő
a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben
foglaltaknak megfelel. (Kbt. 65. § (9) bekezdés)
Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar
nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, úgy ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban csatolandó
a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak.
Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosíték nem
kerül előírásra.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jólteljesítési
biztosítékot nem köt ki.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér: A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben
meghatározott teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén nyertes ajánlattevő a késedelem
időtartamának minden egyes naptári napjára nettó ellenszolgáltatás 1,00 %-ának (egy százalékának)
megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a nyertes ajánlattevő
felelős, úgy nyertes ajánlattevő a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő
összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz
fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása
esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő a szerződés tárgyának ellenértékét saját forrásból fedezi. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Benyújtható 1 db végszámla.
Ajánlatkérő a jegyzőkönyvek átvételét követő 5 munkanapon belül ellenőrzi azok megfelelőségét.
Amennyiben a jegyzőkönyvekben hiányt vagy hibát észlel, arról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatást
küldeni nyertes ajánlattevő részére, akinek ezt követően 2 munkanapja áll rendelkezésére annak
kijavítására. Amennyiben Ajánlatkérő 5 munkanapon belül nem jelez hiányt vagy hibát, úgy a teljesítést
Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A teljesítés időpontja az nap, amikor a szerződésben érintett valamennyi épület valamennyi vizsgálata
vonatkozásában átadásra kerül a hibátlan jegyzőkönyv.
Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően kiállított számlát Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki, összhangban a Kbt. 135. §-ában foglaltakkal.
A számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása az Ajánlatkérő (Megrendelő) részéről. Megrendelő
ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A részletes feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8) bekezdés/
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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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: 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: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a és a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Részletes feltételek a II.2.13) pontban megadva.
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 ajánlattevőnek az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.
2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat,
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat jpeg vagy pdf.
formátumú fájlban készítsék el. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlattétel során a kiegészítő
tájékoztatáskéréseket a pdf formátum mellett szerkeszthető word formátumban is nyújtsák be.
4. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar
nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, valamint a
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
6. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8) bekezdés/
8. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. (Kbt. 35. § (1) bekezdés)
9. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
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nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által
adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
10. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai
helyi idő szerint értendő. (CET)
11. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.
§-ának megfelelően.
12. Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be,
melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
13. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 5 000 000 Ft/év és legalább 2 000 000 Ft/kár kifizetési limit összegű
szakmai felelősségbiztosítással.
14. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bekezdés) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően
végzi el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot. (Kbt. 81. § (5) bekezdés)
15. Ajánlatkérő az alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozta meg (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdése).
16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bákonyi László nyilv. sz.: 00342
17. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

595

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (13191/2022)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537295
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000713102022/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/EKR000713102022/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:
Velencei Gyermek-és Ifjúsági Tábor eszközbesz. IV
Hivatkozási szám: EKR000713102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44613700-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor eszközbeszerzése IV. - a dokumentációban részletezettek szerint
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés összetettsége nem teszi lehetővé részajánlattétel
lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Velencei Gyermek-és Ifjúsági Tábor eszközbesz. IV
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39532000-0

További tárgyak:
42417300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér megye, 2481 Velence, Régiposta u. 1., 2175/1 hrsz-ú ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db szállítókocsi
4 db 1100 literes szemetes konténer
50 db Fürdőszobai kilépő szőnyeg
20 db kültéri lábtörlő
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20 db Beltéri szennyfogó szőnyeg
2 db Fémpolc 5 MDF polccal, horganyzott
3 db Flipchart tábla
Részletezve a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2)
bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást
megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt 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. 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 benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Irányadó továbbá a Kbt. 114/A. §-a is (köztartozásmentes
adózói adatbázisban szereplés vagy köztartozásmentes igazolás csatolása szükséges).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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 M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet
21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3
évben (36 hónap) - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - befejezett, de legfeljebb 6 éven (72
hónap) belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkákat a 321/2015. (X.
30.) Korm.rendelet 21. § (1a) a) pontjában, a 21/A. §-ban, valamint a 23. § bekezdéseiben foglaltak szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható,
— az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
— a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
— a teljesítés mennyiségét,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve
részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. Ajánlatkérő csak azokat a
szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül befejezettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás
feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül
került megkezdésre.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9)
és (11)-(12) bekezdéseiben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő
tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely legalább egy darab 1100 literes
szemetes konténer szállítását foglalta magába.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
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A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben szerződést biztosító mellékkötelezettségként
késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő. A kötbérekre vonatkozó részletes szabályokat bővebben a
szerződéses feltételek tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető
semmilyen más
Külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenértéket a
szerződésszerű szállítást követően utólag, átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal - az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételét
követően, utólag a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint 30 napon belül
átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetében a Kbt. 136. §
(2) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés
a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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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: 2022/07/21 (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: 2022/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok kizárólag az EKR rendszeren
keresztül nyújthatók be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és
az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
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Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a)
bekezdései].
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció
alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak
[EKRr. 11. § (9) bekezdése].
4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció
tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2)
bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti
nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6)
bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és
más
dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
6. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
7. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat (M/1.) tartalmaz az
alk.feltételek vonatkozásában. Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli
(kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).
9. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az
Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).
10. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
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11. Ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 114. § - 114/A. § rendelkezései szerint jár el. Ajánlatkérő előírja, hogy a
Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák
be. Ezért a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezései kerülnek alkalmazásra, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. §
(2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
12. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által
készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét
képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
13. Az ajánlathoz csatolni kell a megfelelően kitöltött műszaki minimum követelményeket tartalmazó ártáblázatot
és nyilatkozni kell arról, hogy a leszállításra kerülő valamennyi eszköz és berendezés kizárólag új, korábban még
soha nem használt eszköz, ami mindenben megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak.
14. Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
Az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó
nyilatkozatot az ajánlathoz mellékelni kell (valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani, fordítás esetén ajánlattevő általi fordítás is megfelelő, nem szükséges hiteles fordítás benyújtása).
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem kíván tartani.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (13901/2022)
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: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730916213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Hajós Zsófia
Telefon: +36 24505533
E-mail: hajos.zsofia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.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/EKR000865962022/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/EKR000865962022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok
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:
Kerékpárút és kapcsolódó közvilágítás építése
Hivatkozási szám: EKR000865962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében kb. 6912 m2, Szigetszentmiklós Csepeli út –
Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása, valamint belterületen a
kapcsolódó közvilágítási hálózat kiépítése.Közvilágítás kiépítése során összesen 1046 m földkábel kerül
kiépítésre, és 53 db lámpaoszlop.
A tervezett útvonal a Csepeli út – Leshegyi úti körforgalomtól a Lehel utcán keresztül a Petőfi Sándor
utcai autóbusz fordítóig tart. A nyomvonalat három fő részre lehet bontani: a Csepeli úttal párhuzamos
vezetésű szakaszra, a Lehel utcai szakaszra, illetve a Petőfi Sándor utcai szakaszra. Ezek a szakaszok az
elhelyezkedésükön túl az alkalmazott kerékpárforgalmi létesítmény típusában is eltérnek egymástól.
A kerékpáros nyomvonal első része a Csepeli út – Leshegyi úti csomópont és a Csepeli út – Lehel utcai
csomópontok közötti szakaszon, a Csepeli úttal párhuzamosan, a közút útburkolatától elkülönítve,
a vízelvezető árokrendszeren kívül helyezkedik el. Itt kb. 1100 méter hosszúságban egy 2,25 méter
szélességű, kétirányú közlekedést biztosító egyoldali kerékpárút kerül kialakításra. A kerékpárút csatlakozik
a tervezési terület északi határán lévő meglévő kerékpárúthoz.
A kerékpárút létesítéséhez a hozzá kapcsolódó közvilágítási hálózat is kiépítésre kerül. A Csepeli úton
tervezett kerékpárút mentén jelenleg nincs közvilágítási hálózat.
A külterületi szakaszon nem kerül sor jelen közbeszerzési eljárás keretén belül a közvilágítási hálózat
kiépítésére.
Belterületi szakaszon a tervezett hálózatot a meglévő közművezetékek figyelembevételével szükséges
kiépíteni. Ahol lehetett, ott az oszlopok a kerékpárúttól 0,5m-re helyezkednek el, ahol ezen távolságot nem
lehetett tartani és messzebb kerültek, ott szükség szerint lámpakar kialakítása fogja biztosítani a megfelelő
megvilágitást.
A kerékpáros közlekedési nyomvonal második része a Lehel utca Csepeli út és Petőfi Sándor utca közötti
kb. 850 méteres szakaszán helyezkedik el. A Lehel utca szakasza beépítettséget tekintve két szakaszra
bontható, melyeket a Babits Mihály utca csatlakozása választ el egymástól. A Csepeli út felé vezető szakasz
Északi oldalára egy elválasztás nélküli kb. 515 m hosszú és 4,0 m szélességű gyalog- és kerékpárút, míg a
Petőfi Sándor utca felé vezető szakaszon a helyhiány miatt a meglévő útburkolatra kerékpáros nyomok
felfestése került megtervezésre kb. 335 m hosszon. A nyomvonal második részén a meglévő légvezetékes
hálózaton a meglévő lámpakarokat és lámpatesteket el kell bontani és helyette a terveken szereplő
lámpakarokat és a világító testeket kell felszerelni.
A leszerelt hagyományos lámpatesteket az ELMŰ Hálózati Kft.-nek, a LED lámpákat pedig az ajánlatkérő
részére vissza kell adni.
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A kerékpáros közlekedési nyomvonal harmadik része a Petőfi Sándor utca Déli oldalán a Lehel utca
csatlakozásától a Szabadság utca csatlakozását követő Petőfi Sándor utcai buszfordítóig helyezkedik el
kb. 870 m hosszan 2,82-3,3 m szélességben. Teljes tervezési területen egységes elválasztás nélküli gyalogés kerékpárút kerül kialakításra. A Petőfi utcában van meglévő közvilágitás, de a tervezett kerékpárút
szempontjából nem megfelelő geometriai elhelyezésben, ezért a tervezett kerékpárúthoz új kábeles
közvilágítást kell kiépíteni.
A munkákat az iUtak Mérnökiroda Kft. IU 26-03/2018. számú és az Energy-Plan Kft. EP-2022-017_m számú
tervei alapján kell elvégezni.
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és közútkezelővel való egyeztetése, jóváhagyatása
a nyertes ajánlattevő feladata. Az ideiglenes forgalmi rendet a közútkezelői hozzájárulásban leírtaknak
megfelelően kell kialakítani, amely eltérhet a műszaki tartalomban szereplő forgalmi rendtől. Minden
esetben a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni. A Magyar Közút
hozzájárulását és közműnyilatkozatokat az Ajánlatkérő beszerezte, azok rendelkezésre állnak, az azokban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A hozzájárulásokban és a közműnyilatkozatokban foglaltak
betartása, megvalósítása nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
A nyertes Ajánlattevő a munka megkezdése előtt köteles az ELMŰ Hálózati Kft-vel és a tervezővel felvenni
a kapcsolatot. Az oszlopok állítását csak a végleges talajszint kialakítása és az úttest kitűzése után lehet
megkezdeni. A közművek tényleges helyéről a nyertes Ajánlattevő kivitelezés megkezdése előtt köteles
meggyőződni.
A passzív elemek átadása miatt a közvilágítási hálózat kivitelezését kizárólag az ELMŰ által minősített
kivitelezővel lehet megvalósítani, aki köteles a minősítésben megfogalmazott követelmények megfelelő
eljárására!
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése során 2 (két) hetente
kooperációt fog tartani.
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 építési beruházás egy helyszínen, építési engedély
alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy
az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény forgalomba
helyezésre alkalmas állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján. A
megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek
megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel, ami miatt a részekre
történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen
hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő
megvalósítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút és kapcsolódó közvilágítás építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós belterületén a Csepeli út – Lehel utca – Petőfi
Sándor utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében kb. 6912 m2, Szigetszentmiklós Csepeli út –
Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása, valamint belterületen a
kapcsolódó közvilágítási hálózat kiépítése.Közvilágítás kiépítése során összesen 1046 m földkábel kerül
kiépítésre, és 53 db lámpaoszlop.
A tervezett útvonal a Csepeli út – Leshegyi úti körforgalomtól a Lehel utcán keresztül a Petőfi Sándor
utcai autóbusz fordítóig tart. A nyomvonalat három fő részre lehet bontani: a Csepeli úttal párhuzamos
vezetésű szakaszra, a Lehel utcai szakaszra, illetve a Petőfi Sándor utcai szakaszra. Ezek a szakaszok az
elhelyezkedésükön túl az alkalmazott kerékpárforgalmi létesítmény típusában is eltérnek egymástól.
A kerékpáros nyomvonal első része a Csepeli út – Leshegyi úti csomópont és a Csepeli út – Lehel utcai
csomópontok közötti szakaszon, a Csepeli úttal párhuzamosan, a közút útburkolatától elkülönítve,
a vízelvezető árokrendszeren kívül helyezkedik el. Itt kb. 1100 méter hosszúságban egy 2,25 méter
szélességű, kétirányú közlekedést biztosító egyoldali kerékpárút kerül kialakításra. A kerékpárút csatlakozik
a tervezési terület északi határán lévő meglévő kerékpárúthoz.
A kerékpárút létesítéséhez a hozzá kapcsolódó közvilágítási hálózat is kiépítésre kerül. A Csepeli úton
tervezett kerékpárút mentén jelenleg nincs közvilágítási hálózat.
A külterületi szakaszon nem kerül sor jelen közbeszerzési eljárás keretén belül a közvilágítási hálózat
kiépítésére.
Belterületi szakaszon a tervezett hálózatot a meglévő közművezetékek figyelembevételével szükséges
kiépíteni. Ahol lehetett, ott az oszlopok a kerékpárúttól 0,5m-re helyezkednek el, ahol ezen távolságot nem
lehetett tartani és messzebb kerültek, ott szükség szerint lámpakar kialakítása fogja biztosítani a megfelelő
megvilágitást.
A kerékpáros közlekedési nyomvonal második része a Lehel utca Csepeli út és Petőfi Sándor utca közötti
kb. 850 méteres szakaszán helyezkedik el. A Lehel utca szakasza beépítettséget tekintve két szakaszra
bontható, melyeket a Babits Mihály utca csatlakozása választ el egymástól. A Csepeli út felé vezető szakasz
Északi oldalára egy elválasztás nélküli kb. 515 m hosszú és 4,0 m szélességű gyalog- és kerékpárút, míg a
Petőfi Sándor utca felé vezető szakaszon a helyhiány miatt a meglévő útburkolatra kerékpáros nyomok
felfestése került megtervezésre kb. 335 m hosszon. A nyomvonal második részén a meglévő légvezetékes
hálózaton a meglévő lámpakarokat és lámpatesteket el kell bontani és helyette a terveken szereplő
lámpakarokat és a világító testeket kell felszerelni.
A leszerelt hagyományos lámpatesteket az ELMŰ Hálózati Kft.-nek, a LED lámpákat pedig az ajánlatkérő
részére vissza kell adni.
A kerékpáros közlekedési nyomvonal harmadik része a Petőfi Sándor utca Déli oldalán a Lehel utca
csatlakozásától a Szabadság utca csatlakozását követő Petőfi Sándor utcai buszfordítóig helyezkedik el
kb. 870 m hosszan 2,82-3,3 m szélességben. Teljes tervezési területen egységes elválasztás nélküli gyalogés kerékpárút kerül kialakításra. A Petőfi utcában van meglévő közvilágitás, de a tervezett kerékpárút
szempontjából nem megfelelő geometriai elhelyezésben, ezért a tervezett kerékpárúthoz új kábeles
közvilágítást kell kiépíteni.
A munkákat az iUtak Mérnökiroda Kft. IU 26-03/2018. számú és az Energy-Plan Kft. EP-2022-017_m számú
tervei alapján kell elvégezni.
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és közútkezelővel való egyeztetése, jóváhagyatása
a nyertes ajánlattevő feladata. Az ideiglenes forgalmi rendet a közútkezelői hozzájárulásban leírtaknak
megfelelően kell kialakítani, amely eltérhet a műszaki tartalomban szereplő forgalmi rendtől. Minden
esetben a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni. A Magyar Közút
hozzájárulását és közműnyilatkozatokat az Ajánlatkérő beszerezte, azok rendelkezésre állnak, az azokban
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foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A hozzájárulásokban és a közműnyilatkozatokban foglaltak
betartása, megvalósítása nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
A nyertes Ajánlattevő a munka megkezdése előtt köteles az ELMŰ Hálózati Kft-vel és a tervezővel felvenni
a kapcsolatot. Az oszlopok állítását csak a végleges talajszint kialakítása és az úttest kitűzése után lehet
megkezdeni. A közművek tényleges helyéről a nyertes Ajánlattevő kivitelezés megkezdése előtt köteles
meggyőződni.
A passzív elemek átadása miatt a közvilágítási hálózat kivitelezését kizárólag az ELMŰ által minősített
kivitelezővel lehet megvalósítani, aki köteles a minősítésben megfogalmazott követelmények megfelelő
eljárására!
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése során 2 (két) hetente
kooperációt fog tartani.
(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. M2.a. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember
többlet szakmai tapasztalata (min.0-max.36 hónap) 10
2 3. M2.b. Alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata (min.0-max.36 hónap) 10
3 4.Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
4 5.Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű 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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00021
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II.2.13) További információ
1.A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 120 nap. Ajánlatkérő
előteljesítést elfogad. A teljesítés határidejébe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele.
Nem számítanak bele a teljesítési határidőbe azok - a kedvezőtlen időjárás vagy annak következtében
kialakult helyzet miatti, a kivitelezési munkára alkalmatlan – napok, melyeken a hőmérséklet nem éri el
a +5 C fokot, tartós, intenzív esőzés vagy havazás esetén illetve a szél erőssége meghaladja az 50 km/
h-t. A kedvezőtlen időjárás tényét és a körülményeket azonnal írásban jelezni kell a Megrendelő felé az
arra vonatkozó igazoló dokumentumokkal. Ezen dokumentumok a munkaterület fényképes bemutatása,
a Meteorológiai Szolgálat igazolása az időjárási adatokkal, hőmérsékletekkel, valamint a körülmények
rögzítése az építési naplóban.
2. II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: 1.) Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozói díj nettó forintban
kifejezve) 2.) Az M2.a. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata (min.0-max.36 hónap) 3.) Az M2.b. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott
szakember többlet szakmai tapasztalata (min.0-max.36 hónap) 4.)Többlet jótállási idő mértéke a
minimálisan kötelező 36 hónap felett (min. 0 hónap, max. 24 hónap) egész hónapban megadva. 5.)
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő)
2.) és 3.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) és
b) pontjaiban foglaltak alapján, a)ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott
szakemberre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan
csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor
kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre
vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az AK
az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan
csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat
az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Ugyanakkor a Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, ha az AK a 77. § (1) bek.e szerint meghatározta 1 ajánlati
elem legkedvezőbb szintjét és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de
megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell
adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71.§ (9) b) pontja nem alkalmazható.
5.) értékelési szemponttal kapcsolatban: Hátrányos helyzetű munkavállaló alatt ajánlatkérő a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint az
alábbiakat érti:
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és
ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos
munkahelyen
Ajánlatkérő a VEKOP-5.3.2-15 azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében”
című pályázatra benyújtott VEKOP-5.3.2-15-2016-00021 az.számú „Szigetszentmiklós, Csepeli út –
Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása c. projektre vissza nem
térítendő,utófinan. támogatást nyert el.
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) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
-A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) valamint a 63. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fenn áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt Kbt. 62. §-ában és 63. §-ában meghatározott kizáró okok. Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján
előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat
az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel a az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Ajánlattevőnek (alkalmassági
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési
tevékenységet végez) az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy szerepel az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén nyilatkozni kell arról, hogy a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szerepel.
Az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények teljesülését a 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be.
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) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (átadás-átvétellel lezárt),
legjelentősebb, szilárd burkolatú teljes pályaszerkezet kiépítésére/felújítására vonatkozó út-, parkoló-,
kerékpárút építési/felújítási–munkáinak ismertetése.
b) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (átadás-átvétellel lezárt),
legjelentősebb, földkábeles közvilágítási hálózat és oszlop kiépítésére vonatkozó munkáinak ismertetése.
Ajánlattevőnek az M.1.a)-b) pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való
megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. -a alapján a 21. § (2) bekezdésben valamint a 22. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.
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Az igazolásnak tartalmazza legalább a következő adatokat: - a teljesítés helyét és idejét (a kezdő
és a befejező időpontját év/hónap/nap bontásban); - a szerződést kötő másik fél és székhelyének
megnevezését, valamint a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét; - a referencia tárgyát (az
elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a) pont esetében a pályaszerkezet
meghatározása; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, vagy igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie
valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelmények között előírt feltételnek! Amennyiben a
referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya több, mint az alkalmassági követelmények M1. pontjában
meghatározott tárgy, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatot /műszaki tartalmat. Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében
teljesített referenciát is, ha konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük,
emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és szövegesen körül írva is)
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
140. § (9) bekezdésében foglaltakra.A fenti pontban elvárt referencia adott esetben 1 vagy több, max.
4 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával is teljesíthető. Ajánlatkérő az általa előírt vizsgált időszak
alatt, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) a) pontja alapján, a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb 8 éven belül megkezdett kivitelezési munkákat érti.
M2) a) - b) pontokra egyaránt :
A 321/2015. (X.30. ) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását,
azok megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandók: a) AT az elektronikus űrlapon nyilatkoznia
kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert
(szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő
időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában.Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakmai gyakorlati idő bemutatása, és
a diploma/iskolai oklevél csatolása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzése ténye alapján
Ajánlatkérő automatikusan úgy
tekinti, hogy az adott szakember az előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik.
Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot, és a jogosultság
megszerzésének idejét fel kell tüntetni. Csatolni kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló
nyilatkozatot is.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal
nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy: - AT a szakmai gyakorlatot igazoló elektronikus
űrlapon nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai
tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán
egyszer kerülnek figyelembe vételre); - szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű
másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. - ATnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az
AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.Az AK a Kbt. 114./
A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely
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korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az EKR-ben továbbított
dokumentumok,megtett nyilatkozatok esetében a Kbt. 41/A § előírásai is irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 60 hónapban rendelkezik az alábbi referenciával:
a) legalább 4000 m2 szilárd burkolatú teljes pályaszerkezet kiépítésére/felújítására vonatkozó út-, parkoló-,
kerékpárút építési/felújítási– kivitelezési, befejezett szerződésszerűen teljesített kivitelezési munkára
vonatkozó referenciamunkával, valamint
b) legalább 600m földkábeles közvilágítási hálózat és 35 db oszlop kiépítésére vonatkozó
szerződésszerűen teljesített és befejezett kivitelezési munkára vonatkozó referenciamunkával.
Az elvárt referencia adott esetben 1 vagy több, max. 4 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával is
teljesíthető.
M.2. a) Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti MV-KÉ kódú (közlekedési építmények szakterületen) felelős
műszaki vezetői jogosultság vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe
történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, így
3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök; okleveles építőmérnök;mélyépítési mérnök;
közlekedésépítési mérnök végzettséggel, vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és vízellátási mérnök;
csatornázási mérnök; vízgazdálkodási mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, és
b) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti MV-VI-R (Villamosság szakterület részszakterületen) kódú felelős
műszaki vezetői jogosultság vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe
történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 5 év szakmai
gyakorlati idővel és villamosipari technikus,
erősáramú elektrotechnikus szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű
végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott
szakemberek tekintetében az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását
vagy regisztráció szám megadását) is elfogadja Ajánlatkérő a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó
minimumkövetelmény igazolásaként. Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság
az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell igazolni.
Amennyiben ajánlattevő az M.2 alpontjai körében több szakembert mutat be, ajánlatkérő a bemutatott
szakemberek közül az értékelés, valamint az alkalmasság vizsgálata során a hosszabb gyakorlati idővel
rendelkező szakembert veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér: napi 1 %. A késedelmi kötbér számítási alapja a szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret
nélkül számított ellenszolgáltatás összege, mely 20 naptári napot meghaladó késés esetében összesen
maximum 20 % lehet, mely a szerződéstől való elállást/felmondást vonhatja maga után.
teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,
meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő
felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenértékének 30 %ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) A késedelmi teljesítési és a meghiúsulási kötbér
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együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben. A meghiúsulási kötbér megfizetése
a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza. Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult
érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: Mértéke szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás
5 %-a. Nyertes Ajánlattevő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, valamint amennyiben
kötelezettségvállalása ellenére nem vonja be a szerződés teljesítésébe az általa az ajánlatában megjelölt
hátrányos helyzetű munkavállaló(ka)t.
- jóteljesítési biztosíték (szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására) : a szerződés
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenértékének 5 %-a, amelynek kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás
sikeres lezárásának a napja.
- jótállási idő: Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által elvégzett munka vonatkozásában 36 hónap
teljes körű jótállást ír elő. A jótállás kezdő időpontja kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárásának napja. Az Ajánlattevő által vállalt többletjótállási idő mértéke értékelési szempont.
Előleg visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben
foglalt – ÁFA és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleg
összege felett igénybe vett, - a szerződésben foglalt – ÁFA és tartalékkeret nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő előleg összegére vonatkozóan köteles az Ajánlatkérő részére a Kbt.
134. § (6) bekezdése alapján, a saját választása szerint előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Az előleg visszafizetési- ; a teljesítési - és a jóteljesítési biztosítékot az ajánlattevő választása szerint
teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdése a.) pontja szerinti (pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; óvadékként az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével vagy átutalással; biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvény) szerinti formákban.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat a közbeszerzési
dokumentáció - szerződéstervezetek – tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére a Kbt. 135. § (7) alapján, a szerződésben foglalt – ÁFA és
tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő előleg igénybevételét
biztosítja.
A vállalkozói díj egyösszegű átalánydíj, amely fix, rögzített díj, amelynek valamennyi, a teljesítéshez
szükséges munka- és anyagköltséget tartalmaznia kell. A szerződés egyösszegű átalánydíjas vállalkozói
szerződés. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
A nyertes ajánlattevő jogosult 1 db előleg, 4 db (3 db részszámla, 1 db végszámla) számla benyújtására.
Az egyes részszámlákat a teljesítés előrehaladásának megfelelően, az alábbi készültségi szint elérését
követően nyújthatja be a nyertes ajánlattevő.
Az egyes részszámlák a teljesítés előrehaladásának megfelelően (műszaki ellenőr által igazoltan), a
részszámlák és a végszámla esetében a kiszámlázható vállalkozási díj 25,0%-nak megfelelő
mértékben nyújthatóak be.
Nyertes ajánlattevő akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát az Ajánlatkérő
teljesítésigazolási eljárásban átvette. Ajánlatkérő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni
kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét
alátámasztja. Nyertes ajánlattevő akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az
átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörtént, és azt a műszaki ellenőr leigazolta.
Az előleg összegének elszámolása az 1.-2.-3. részszámlákból valamint a végszámlából egyenlő arányban
(7,5-7,5-7,5-7,5-%) történik akként, hogy az adott, benyújtott részszámla összegéből a vállalkozási díj
7,5 %-ának megfelelő összege kerül elszámolásra (levonásra), és az előleg részösszegének elszámolását
követően a benyújtott részszámla fennmaradó összege kerül átutalásra a nyertes ajánlattevő részére.
Amennyiben nyertes ajánlattevő által a vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű előleg kerül
igénybevételre, akkor az előleg teljes összege a 3. részszámlából kerül elszámolásra.
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Kivitelezési munka építési engedélyköteles, a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
A nyertes Ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt
teljesítés alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfelelően, illetőleg alvállalkozó igénybe vétele esetén
a Ptk 6:130. § (1) –(2) bekezdéseitől eltérően a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-ban foglaltak
szerint történik. Az ellenszolgáltatás átutalása a műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű
és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított
30 napon belül történik a nyertes Ajánlattevő bankszámlaszámára. A szerződés szerinti kifizetés a Kbt.
135. § (3) alapján, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 32/A.
§ alkalmazásával történik. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az
irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme forint (HUF).
Ajánlatkérő a "VEKOP-5.3.2-15” azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című
pályázat keretében „Kerékpárosbarát fejlesztés” c. beruházással VEKOP-5.3.2-15-2016-00021 azonosító
számú támogatási szerződés keretében vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesül a
közbeszerzéssel megvalósításra kerülő beruházás megvalósításához. A támogatás mértéke 100,00%, a
finanszírozás módja: utófinanszírozás.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő gazdálkodó szervezet létrehozását, és az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek
(sem a közös, sem a nem közös Ajánlattevőnek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-ában
foglaltak szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren
keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.
alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, határidő lejártát követően kettő
órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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:
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VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 250000 HUF
A befizetés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 117422521539327600000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatoz csatolni kell az átutalás
megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy a bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát,
vagy a kötelezvényt olyan elektronikus okiratként, amely megfelel a polgári perrendtartás 325. §-ának
megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek
az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Átutalás
esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie az ajánlatkérő bankszámlájára. A közös
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek
bármelyik közös ajánlattevő részéről
történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlat
beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt kell érvényben
maradnia.
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.Ár szempont: fordított arányosítás, 2;3;4;5 értékelési szempontok esetében: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi
nyilatkozatokat: • a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot, a Kbt.67.§(4)
nyilatkozatot, • a kizáró okokról szóló nyilatkozatok, Kbt. 62. §(1)k)kb)alpont szerinti nyilatkozat is, • AT Kbt.
66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát(nemleges válasz esetén is), • a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti
nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is), • folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz
csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás (Kr. 13. §), • üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a
Kbt.44.§(1)bek szerint az AJban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkcióalk.) Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ATk figyelmét a
Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra, • felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot, tekintettel arra, hogy AK a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik)
napig folyamatosan rendelkezzen „All risk” típusú építési-szerelési biztosítással: legalább 100.000.000,Ft(százmillió forint)/káresemény, és legalább 279.000.000,- Ft (kétszáznyolcvanmillió forint)/kárév összegben, •
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AT nyilatkozatát az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról(adott esetben). • csatolnia kell: a bemutatott
szakemberekről szóló nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában, valamint a szakemberek szakmai önéletrajzát
és a rendelkezésre állási nyilatkozatát, 2. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül
lehetséges. Az egyéb helyen benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kieg tájék nyújtása:
EKR felületen. 3. Több GSZ közösen is tehet ajánlatot. Közös AJ benyújtása esetén az AJ-nak tartalmaznia
kell a valamennyi közös AT által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a közb.
dok. (KD) tartalmazza. 4. ATnek szakmai AJ-ot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből (EXCEL és AT
által cégszerűen aláírt PDF formáumban is!), valamint a 2. sz. értékelési szempontra megajánlott szakember
nevéből, ill. a felolvasólapon feltüntetett szakmai többlettapasztalatból áll. Részletesen: KD. Ennek hiányában
az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, kivéve a szakemberre vonatkozó dokumentumok. 5. AK
a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e)pontját. 6. AK valamennyi a jelen felhívásban előírt alk.
köv.-t a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 7.FAKSZ: Dr. Jobbágy Krisztina 00322;
8. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági
szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából és határidőig kezeli. 9. Az EKR-ben továbbított dok.kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre,és egyéb előírásokra az e-Kr. 11. §-a és a Kbt. 41/A §a vonatkozik.10.Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) alk-val.11.At-nek, az alk.igazolásában kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:a cégjegyzésre jogosult aláírók aláírási címpéldányát, vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját(kivéve az egyéni vállalkozót);a cégkivonatban nem
szereplő köt.vállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,folyamatban lévő
vált.bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást.Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcs. felmerülő összes
költség az AT-t terheli.12.Ha a dok.meghat.szabványra,műsz.engedélyre,műsz.előírásokra, műsz.ajánlásra,
illetve gyártmányra,bizonyos 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 AK
elfogadja az egyenértékű vagy a dok.ban rögzítetteknél jobb megoldást is.Az AK az egyenértékűség igazolása
körében(szükség szerint)a dok.ban, illetve a feltételek fennállása esetén kieg.táj útján hat.meg azon min.elvárást,
legfontosabb jellemzőket,amelyeket az egyenértékűség vizsgálata körében ellenőriz.AT,ha a hivatkozással
érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában;a
szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dok(ka)t.13.Szerz.köt
feltétel az AT-nek szerz.köt-re rendelkeznie kell MV-KÉ,MV-VI-R jog.-ú szakemberekkel, valamint „kisfeszültségű
csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő” képesítéssel rendelkező szakemberrel, amiről nyilatkozni kell KD
szerint.14. Szerződéskötési feltétel: a nyertes AT-nek pénzügyi és műszaki ütemtervet kell benyújtani legkésőbb a
szerződéskötésre, amelyek tudomásulvételről nyilatkozni kell KD szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szokolya Község Önkormányzata (13607/2022)
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: Szokolya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15441252213
Postai cím: Fő Utca 83
Város: Szokolya
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2624
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Pintér Csilla
Telefon: +36 27581130
E-mail: polgarmester@szokolya.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szokolya.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/EKR000863692022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

620

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/EKR000863692022/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 út felújítása
Hivatkozási szám: EKR000863692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

621

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szokolya Község Önkormányzata megbízásából készült el a VP6- 7.2.1.1-21 külterületi út pályázati
felhívásban megvalósuló „Külterületi helyi közutak fejlesztése 2021” tárgyú projekthez kapcsolódóan
Szokolya külterület, Királyréti út (0377/3
hrsz.) útburkolatának felújítása.
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 beruházás tárgya egy helyrajzi számon elhelyezkedő
egybefüggő, vonalas útszakasz felújítása. A beruházás jellegéből adódóan egy gazdasági szereplő
felvonulását, folyamatos és zavartalan munkavégzését teszi lehetővé, mind munkaszervezési, mind
gazdasásossági okokból.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szokolya külterület, Királyréti út (0377/3 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Út hossz: 970 m
Tervezési paraméterek
Alkalmazott
Forgalmi sávok száma 1
Forgalmi sáv szélessége 4,50 m
Padka szélessége 1,00 m
Korona szélessége 6,50 m
A helyszíni adottságok miatt az utat 4,50-5,40 m szélességben lehetséges kiépíteni, tekintettel a környező
tulajdonosi- illetve természeti adottságokra. A meglévő helyszínrajzi geometriát követve a 0+810,00 km
szelvényig 4,50 m szélességű az útburkolat, majd a 0+820,00 km
szelvénytől a tervezési szakasz végéig 5,40 m, A két szakasz között 10,00 m hosszon egyenletes
burkolatszélesség átmenet létesül mindkét oldalon.Az útpálya két oldalán 1,00-1,00 m széles mart aszfalt
padka kialakítására van lehetőség. Az útszakasz oldalesése a helyszíni adottságoknak és a meglévő
árkok elhelyezkedésének megfelelően kétoldali, 2,5-2,5%-os lejtéssel. Az épített útpadka mentén
szükséges a rézsű profilozása a csapadékvizek megfelelő elvezetése érdekében, továbbá el kell végezni
a csatlakozó zöldfelületek rendezését minimum 0,5 m szélességben. A felújítással érintett útszakasz a
0+000,00-0+970,00 km szelvények között található, azaz összesen 970,00 m hosszúságú.
Keresztmetszeti kialakítás, tervezett pályaszerkezetek
1 forgalmi sáv létesítése, kétirányú forgalmi rend levezetése (meglévő állapot nem
változik)
- forgalmi sáv szélessége: 4,50-5,40 m
- útpadka szélessége (mindkét oldalon): 1,00-1,00 m
- útkorona szélessége: 6,50-7,40 m
- tervezett rézsűhajlás: 6/4
- tervezett oldalesés: kétoldali 2,5% (meglévő állapot szerint)
Úrjahasznosított (remix) alapréteggel készülő pályaszerkezet:
- 5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
- 1 réteg bitumenemulziós kellősítés
- 5 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
- 2 cm aszfalt profilmarás
- 25 cm újrahasznosított (remix) alapréteg cement kötőanyaggal
20 cm meglévő aszfalt burkolatból és
5 cm Z022 zúzottkőből
- meglévő, megmaradó alapréteg
Forgalomkorlátozás, ideiglenes forgalmi út kialakítása.
Nyertes AT az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról és
eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek megfelelő
teljesítményigazolást átadni. A szerződés teljesítése során minősítési, minőségbiztosítási tervet
(továbbiakban: MMT), valamint technológiai utasítást kell (továbbiakban: TU) készíteni. Az MMT szerinti
minősítő méréseket, jegyzőkönyveket, megvalósulási tervet, geodéziai bemérést csatolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-36hónap) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.2.1. pont szerinti pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36): 10
3 A felhívás III.1.3.) M.2.2. pont szerinti pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) 10
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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: 70
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: VP6-7.2.1.1-21, 3093987858
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés 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: 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, űrlap benyújtásával. Adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában: AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy az általa az
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) bek. alapján az EEKD
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X .30.) Korm.
rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt
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információk valóságtartalmáért az AT felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. AT 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
AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta
a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját,
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdés irányadó.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A §-ában foglaltakat és már az ajánlattétel
keretében kéri benyújtani a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásához szükséges
dokumentumokat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató
gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti
országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK a nyilvántartásban szereplés tényét
a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényétamennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban
történő benyújtásával Szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és
Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Az ajánlattevőnek alkalmasságát minden, a
cégnyilvántartás szerinti pénzforgalmi számlája vonatkozásában igazolnia kell a pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő
nyilatkozattal, irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja. Sorba állítás alatt
kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő
a vizsgált intervallumban esetlegesen megszűnt számlákra vonatkozóan is kéri csatolni az igazolást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számlaszáma vonatkozásában a
hirdetmény feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindításától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített
közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) kr. 23.
§ alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) kr. 21. § (2a)
bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell alábbiakat:
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- teljesítés ideje (kezdő-befejező időpontja „év/hónap/nap” pontossággal)- teljesítés helye - a szerződést
kötő másik fél - a építés tárgya, valamint mennyisége - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e A 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben,
ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák,
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 21/A. §-ban foglaltak szerint ajánlatkérő elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M2.1.-M2.2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a
teljesítésbe. Csatolni kell a szakemberek rendelkezésre állását igazoló nyilatkozatát. Az alkalmasság
igazolható kamarai névjegyzékben való szerepléssel, ebben az esetben a pontos elérési út (url)továbbá
a jogosultság megszerzésének idejének megadása szükséges, ezáltal további dokumentum csatolása
nem szükséges . Amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlott szakember magyarországi
kamarai névjegyzékben nem szerepel, abban az esetben csatolandó a szakember végzettségének
igazolása, valamint az előírt szakmai tapasztalat igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A
szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott
feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy
nyertessége esetén a szakember a 266/2013. (VII.11) kr. szerinti kamarai névjegyzékbe való bejegyzéséről
gondoskodni fog, ennek elmaradása a szerződéskötés megtagadását jelenti AK részéről
M2.3.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján AT
nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2.3. szerinti
megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakember
rendelkezésre állását igazoló nyilatkozatát. Csatolandó a szakember végzettségének igazolása, valamint
az előírt szakmai tapasztalat igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz.Az önéletrajznak olyan
részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak
alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset 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.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően
alkalmazandók.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságnak feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be a felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb
8 éven belül megkezdett, az alábbi követelményeknek megfelelő referenciát:
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Összesen
-legalább 700 m hosszúságú
-újrahasznosított (remix) alapréteggel készülő pályaszerkezettel ellátott, aszfalt burkolatú út kivitelezésére
vonatkozó referencia.
Ajánlatkérő út kivitelezése alatt út felújítását, kialakítását, átépítését vagy korszerűsítését, illetve más, teljes
közúti pályaszerkezettel egyenértékű teljes szerkezet építési munkát ért.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését legfeljebb 2 szerződéssel igazolhatja,
mindegyik munkának tartalmaznia kell újrahasznosított (remix) alapréteggel készülő pályaszerkezetet és
aszfalt burkolatot.
M.2.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez
szükséges végzettséggel (vagy egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez
szükséges végzettséggel (vagy egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő minőségbiztosítási szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel
és végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap út építési és/vagy felújítási munkák területén
szerzett minőségbiztosítási szakmai tapasztalattal.Minőségbiztosítási szakember alatt ajánlatkérő azt
a szakembert érti, aki megtervezi a kivitelezési folyamatok (építési munkák) minőségellenőrzésének
eljárásait, a vizsgálatokat és ellenőrzéseket, felügyeli a minőségellenőrzési folyamatok végrehajtását,
valamint a vonatkozó követelményeknek (jogi, műszaki, termék-megfelelősségi, stb.) megfelelő
teljesítését és dokumentálását, azaz a minőségbiztosítást.
Az M.2.3 szakember nem lehet azonos az M.2.1. és M.2.2. szakemberekkel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 24 hónap. Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy
alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozási díj 1 %-ának
megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap
után. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő
fenntartja magának a jogot, hogy a 20 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható
késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon vagy a szerződést azonnali hatállyal
felmondja. Elállás, azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 30%ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozási díj 0,3%a.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a.
Részletek a szerződéstervezetben!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. AK - a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – 20 % előleget biztosít. Az előleggel a végszámlában köteles nyertes AT
elszámolni.
Nyertes AT a Műszaki ellenőr által igazolt 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Nyertes AT
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50 %-os teljesítést követően a műszaki ellenőr és a Megrendelő által kiállított igazolás alapján jogosult
részszámlát benyújtani. A részszámla összege a műszaki készültségi fokhoz igazodik.
Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135.
§ (1), (3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban:
Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A
§ -a, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 §-a szerint történik figyelemmel az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra.
A beruházás uniós forrásból finanszírozott. Fizetés módja: utófinanszírozás. Támogatási intenz:
100,00%. Az eljárásban tartalékkeret nem kerül kikötésre.
Részletek a szerződéstervezetben!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető
az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 11742094-15441252-06530000 számú fizetési számlájára
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó
–kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség
ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a
terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati igazolást az EKR rendszerbe feltölti. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján
a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha
az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél
kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges szerepeltetni
az „ajánlati biztosíték” kifejezést. Ajánlatkérő fokozottan felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424
/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésére, miszerint 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. [A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
325. § (1) bekezdés]
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
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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: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
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.
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Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §, illetve Kbt. 68. §-a.
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: 1.500.000,-Ft
A befizetés helye: 11742094-15441252-06530000
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlát miatt lsd. a III.2.2.)
Szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
ár: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás, szakember: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján
vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a
felolvasólapot az
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ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.
AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7) bek-nek megfelelően, nemleges nyil.-ot is.
AT-nek és adott esetben az alkalm.igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyil.tételre
jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás
esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
8. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint szerinti felelősségbiztosítás (C.A.R.biztosítás): legalább 150 M
HUF/év és
legalább 75 M HUF/káresemény. Vállalkozó köteles a beruházás összegének megfelelő mértékű
vagyonbiztosítással rendelkezni.
9. Az AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva
szerkeszthető xls
(excel) formátumban.
10. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján Kbt. 75. § (2) e) pontját alkalmazza.
11. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megf. biztosítja azzal,hogy a Kbt.71.§(6) bek.
szerinti
korlátozást alkalmazza új gsz. bevonása esetén.
12. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli.
14. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.
15. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza.
16. Kiegtáj.kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.
17. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott, mely
követelménynek való megfelelést AK az ajánlatban benyújtandó, az AT-k ill. a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek vonatkozásában az előző évben (2021.) ÁFA nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozattal
ellenőrzi. A nyil.-nak ki kell terjednie arra is, hogy AT a teljesítéséhez a Kbt. 114. § (11) bekezdésének megfelelő
alvállalkozót vesz igénybe.
18. AT a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.
19. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12)
bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
20. FAKSZ: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086)
21. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg
köteles bemutatni, hogy rendelkezik EMAS vagy ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét
igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal, vagy- bármely EU tagállamban vagy
Svájcban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy- az EMAS vagy ISO 14001 szabvány
előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett környezetvédelmi vezetési
rendszer egyéb bizonyítékaival a megadott tevékenységi körre vonatkozóan. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, amennyiben a fentiekben előírt típusú környezetvédelmi
vezetési rendszer meglétét a szerződés aláírásáig nem igazolja. 22.AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles bemutatni, hogy rendelkezik MSZ EN
ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Minőségirányítási Rendszer (MIR) vonatkozásában kiadott tanúsítvánnyal. AK a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, amennyiben a fentiekben előírt típusú
tanúsítvány meglétét a szerződés aláírásáig nem igazolja.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
24. AK a kieg.táj.-t ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát megelőző 3 nappal adja
meg, amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal
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benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegtáj iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás az
ajánlattételhez szükséges.
25. Ajánlatkérő kéri ajánlattétel keretében benyújtani az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
szóló nyilatkozatot pdf. formátumban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (13918/2022)
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: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25102147205
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
Telefon: +36 207721362
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tbft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tbft.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/EKR000975412022/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/EKR000975412022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Területfejlesztés
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:
Elektromos kerékpárok és rollerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000975412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

634

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon- Elektromos
kerékpárok, tartozékok és szerviz eszközei és elektromos rollerek” tárgyban közbeszerzési eljárást indított,
amellyel kapcsolatban az alábbi részekre lehet ajánlatot tenni:
1.rész: Elektromos kerékpárok, tartozékok és szerviz eszközei
2.rész: Elektromos rollerek
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
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
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:
Elektromos kerékpárok, tartozékok és szerviz eszk.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34400000-1

További tárgyak:

34430000-0
34432000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3909 Mád, Rákóczi utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

635

Összesen 43 darab kerékpár, valamint szerviz eszköz, kiegészítők és kerékpármosó beszerzése.
Elektromos kerékpár:
Kategória/Méret/Darab
E-Bike Kerékpár MTB /S: 3db
E-Bike Kerékpár MTB / M: 7db
E-Bike Kerékpár MTB / L: 7db
E-Bike Kerékpár MTB / XL: 3db
E-Bike Kerékpár Trekking /férfi/ S: 1db
E-Bike Kerékpár Trekking /férfi /M: 4db
E-Bike Kerékpár Trekking /férfi /L: 2db
E-Bike Kerékpár Trekking /férfi /XL: 2db
E-Bike Kerékpár Trekking /női /S: 6 db
E-Bike Kerékpár Trekking /női/ M: 7db
E-Bike Kerékpár Trekking /női/L: 1db
Tartozékok, szerviz eszközök:
Kategória /Darab
MTB kerékpár-tároló: 20db
Szerviz-állvány: 1db
Állvány-talp: 1db
Szerviz-szett: 1db
Kerékpártartó (hátsó ajtóra szerelhető): 2db
Kerékpártartó (jármű tetőre szerelhető): 10db
Gyerekülés: 5db
Fejvédő S/M: 50db
Fejvédő L: 25db
Side-pin pótakkumlátor: 34db
Downtube pótakkumlátor: 9db
Kerékpár-mosó: 1db
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő korábban használatba nem vett, új, azonos gyártótól származó elektromos kerékpárok,
eszközök és tartozékok szállítását várja el a későbbi üzemeltetési szempontok miatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót
terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot,
továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és a
teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés és üzembe helyezés
díját.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2. A megajánlott elektromos kerékpárok (nem kopó-mozgó alkatrészeire
vonatkozó) kötelező, 36 hónap jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama (minimum 0 hó,
maximum 12 hó) (hónapokban) 10
2 3. A megajánlott E-Bike MTB, valamint E-Bike Férfi és Női trekking kerékpárok a minimum előíráson (min.
500 Wh) felüli akkumulátor teljesítménye (max: 700 Wh, min. 0 Wh) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (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: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00019
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének a határideje a szerződéskötés hatályba lépésétől számított 4
hónap, azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1) Elnevezés:
Elektromos roller
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3909 Mád, Rákóczi utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 6 darab elektromos roller beszerzése.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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Ajánlatkérő korábban használatba nem vett, új, azonos gyártótól származó elektromos rollerek szállítását
várja el a későbbi üzemeltetési szempontok miatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót
terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot,
továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és a
teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés és üzembe helyezés
díját.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
(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 megajánlott elektromos rollerek kötelező, 36 hónap jótállási időn felüli
többletjótállás vállalt időtartama (minimum 0 hó, maximum 12 hó) (hónapokban) 10
2 3. A megajánlott elektromos rollerek a minimum előíráson (min. 600 Wh) felüli akkumulátor
teljesítménye (max: 850 Wh , min. 0 Wh) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (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: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00019
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének a határideje a szerződéskötés hatályba lépésétől számított 4
hónap, azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részre:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62-§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki
kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt,
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során
következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részre:
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok,
és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő
ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései.
Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR
űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 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, EKR űrlapon.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban 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. §] EKR űrlapon.
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.
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: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi részre:
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok,
és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz ajánlatkérő valamennyi
ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Irányadó még a 114/
A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a
114. § (2) bekezdés.
M/1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek a) pontja alapján mutassa be a
felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgyára vonatkozó eladásait. A Kr. 23. § szerinti
referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
-a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét;
-a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
-az eladás tárgyát és mennyiségi adatokat olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható legyen;
-nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági
követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.
65. § (6) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az 1. rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3
évben (36 hónapban), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 30 db új,
elektromos kerékpár szállítására vonatkozó referenciával.
A 2. rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
3 évben (36 hónapban), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 4 db új,
elektromos roller szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét részben:
Késedelmi kötbér: Alapja a nettó vételár, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől
számított napi 0,5% (minden megkezdett naptári napra), de maximum a kötbéralap 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a nettó vételár 20%-a.
Jótállás az 1. rész vonatkozásában: Az elektromos kerékpárok nem kopó-mozgó alkatrészeire 36 hónap,
amelyhez a II.2.5. pontban értékelési szempont is kapcsolódik, továbbá a kopó alkatrészekre 12 hónap.
Jótállás a 2. rész vonatkozásában: Az elektromos rollerek vonatkozásában: 36 hó (II.2.5. pontban értékelési
szempont is kapcsolódik a jótálláshoz)
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Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét részben:
Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A szerződés pénzügyi fedezetét AK GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Gasztronómiai központ és
látogatóközpont kialakítása Mádon forrásból biztosítja. AK a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben
és a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. Tám.intenz.100,00000%.
Szállítói finanszírozással nem érinett.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
1. rész vonatkozásában:
3 részszámla: 1. számla: minimum 25 db elektromos kerékpár leszállítását követően, 2. számla: valamennyi
elektromos kerékpár leszállítását követően; 3. számla: valamennyi eszköz és tartozék leszállítását követően.
2.rész vonatkozásában: 1 db számla: valamennyi elektromos roller leszállítását követően.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában. AK felhívja a
figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bek-re
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
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait 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
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK a Kbt. 53. §
(5) – (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzésként indítja az eljárást. Az esetleges többletfedezet
biztosításához - a legkedvezőbb ajánlat vonatkozásában - Ajánlatkérő adott rész vonatkozásában
többlettámogatási igényt nyújt be. A fenti feltételre figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése
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alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a nyertes ajánlathoz
szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó többlettámogatási igény jóváhagyását.
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:
Mindkét rész vonatkozásában: 1. értékelési részszempont (ár): fordított arányosítás, 2. és 3. értékelési
részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Mindkét rész vonatkozásában:
1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés
szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is
használhatók: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
5. 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.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
7. AK konzultációt nem tart.
8. AK helyszíni bejárást nem tart.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a
Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt.
65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is csatolandók) az EKR
űrlap kitöltésével.
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
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12. FAKSZ: dr. Supák-Kalán Nikoletta, lajstromszám: 01145
13. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
15. Ajánlattevőknek csatolnia kell a kiadott excel táblázatot (kereskedelmi és szakmai ajánlat) kitöltött formában
(pdf. formátumban cégszerűen aláírva).
16. Szakmai ajánlat: Az Ajánlattevőknek kötelezően be kell nyújtaniuk a követelmények alátámasztására szolgáló
kiadott excel táblázatot cégszerűen aláírt .pdf és szerkeszthető .xls formátumban is, oly módon, hogy a szakmai
paraméterekről a megajánlott termék(ek), hogy abból a követelmények alátámasztása is minden kétséget
kizáróan megállapítható legyen. A kiadott excel táblázatban az 1. rész vonatkozásában a „Kerékpárok” és a
„Tartozékok_eszközök”, a 2. rész vonatkozásában a „Rollerek” munkalap a szakmai ajánlat részét képezi. AK felhívja
a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére. Ha a megajánlott eszköz nem felel meg bármelyik előírt paraméternek, az
az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
17. A szakmai ajánlat excel táblázatban fel kell tüntetni a megajánlott eszközök gyártmányát, típusát és származási
helyét, melyet Ajánlattevő szakmai ajánlatnak tekint. Amennyiben a szakmai ajánlat tartalmazza a gyártó-, típus-,
valamint a származási hely megjelölését, úgy a benyújtott szakmai ajánlaton belüli részinformációk tartalmi hibái,
hiányosságai a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően javíthatóak vagy pótolhatóak. Az
előírás abban az esetben is irányadó, amennyiben a szakmai ajánlat hiánytalanul kitöltött részinformációiból
egyértelműen megállapítható a hiányzó gyártója, típusa, valamint származási helye.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

644

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (13277/2022)
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: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11156624209
Postai cím: Radnóti Utca 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
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): www.hbvgkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hbvgkft.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/EKR000941602022/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/EKR000941602022/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
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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:
Parkfenntartás, kaszálás és virágosítás
Hivatkozási szám: EKR000941602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Parkfenntartási, kaszálási és virágosítási feladatok ellátása 2022. II. félév”
1. rész (parkfenntartás 1):
Ajánlatkérő a belterjes parkok és zöldterületek fenntartási munkáit kéri megvalósítani az alábbiak szerint:
Kaszálás belterjes területen 407190 m2
Sövénygondozás 2203 m
Cserjecsoport gondozás 1415 m2
Szolitercserje gondozás 143 db
Parkokban lévő fák gondozása, metszése 847 db
Fűkaszálás utáni szállítás 48 órán belül folyamatosan 407190 m2
Egynyári virágfelület gondozása (ültetés, kapálás, gyomlálás, öntözés, ősszel a virágok felszedése 250 m2
Tápanyag utánpótlás tartós hatású műtrágyával 35 m2
Parkban lévő utak, burkolt felületek karbantartása, gyommentesítése 3947,6 m2
2. rész (parkfenntartás 2):
Ajánlatkérő a belterjes parkok és zöldterületek fenntartási munkáit kéri megvalósítani az alábbiak szerint:
Kaszálás belterjes területen 107817 m2
Cserjecsoport gondozás 7852 m2
Parkokban lévő fák gondozása, metszése 438 db
Fűkaszálás utáni szállítás 48 órán belül folyamatosan 107817 m2
Egynyári virágfelület gondozása (ültetés, kapálás, gyomlálás, öntözés, ősszel a virágok felszedése 80 m2
3. rész (kaszálás):
Ajánlatkérő kaszálási feladatok ellátását kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
35-ös sz. főút - Szoboszlói u. sarok, fűkaszálék elszállítása 80 m2
Bolyai u. 7., szükség esetén takarítással, fűkaszálék elszállítása 1105 m2
Iskola u. - Kassa u. sarok önkormányzati ingatlan (Iskola u. 12., 1871 hrsz), fűkaszálék elszállítása 400 m2
Kerékpárutak mentén a kerékpárút és az úttest között az úttest széléig, valamint a kerékpárút belső
oldalán 1,5 méter szélességben, fűkaszálék elszállítása 26000 m2
K-hadházi utca a Baptista Egyház Szeretet Otthona előtti rész, fűkaszálék elszállítása 2500 m2
Kórház tér, fűkaszálék elszállítása 500 m2
Liszt F. u. 18., zükség esetén takarítással, fűkaszálék elszállítása 1091 m2
SPAR áruház környéke (Baltazár D. u. vége – 35. sz. út csomópont), fűkaszálék elszállítása 1800 m2
Szabadhajdú u. - Fazekas G. krt. sarkán levő park, fűkaszálék elszállítása 1200 m2
Temető parkoló, fűkaszálék elszállítása 2000 m2
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Téglási u. (a Mátyás király krt. és a Kölcsey F. u. között), fűkaszálék elszállítása 1700 m2
Téglási u. - Thököly I. u. sarok, fűkaszálék elszállítása 180 m2
Újvárosi u. - Szilassy J. u. sarok, fűkaszálék elszállítása 1000 m2
Újvárosi u., 35-ös főúttól a Kemény J. krt.-ig befelé a jobb oldal, fűkaszálék elszállítása 1500 m2
Vízelvezető árkok esetében az úttest és az árok közötti terület (Madách I. u., Szabadhajdú u., Bethlen G. u.
és Arad u.) fűkaszálék elszállítása 800 m2
35-ös sz. főút és Désány I. u. kereszteződés, fűkaszálék elszállítása 1000 m2
Összesen: 42 856 m2
4. rész (virágosítás):
Ajánlatkérő a köztéri parkok egynyári és évelő felületeinek, valamint virágládák gondozását kívánja
megvalósítani az alábbiak szerint:
Egynyári virágfelület 350 m2
Rózsa 50 m2
Évelőágy 140 m2
Virágláda 100 m2
Összese: 640 m2
A további munkanemeket és a munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum
elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Parkfenntartás 1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 1. részajánlat tekintetében:
4220 Hajdúböszörmény,
Tizenhárom vértanú utcai lakótelep
Győrössy kerti lakótelep
Attila utcai lakótelep
Karap Ferenc utcai lakótelep
József Attila utcai lakótelep
Árpád utca - Mester utca – Munkácsy utcai lakótelep
Kálvin tér
II. világháborús emlékmű
Hajdúkerület utcai játszótér
Zöld fal

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Parkfenntartási, kaszálási és virágosítási feladatok ellátása 2022. II. félév”
1. rész (parkfenntartás 1):
Ajánlatkérő a belterjes parkok és zöldterületek fenntartási munkáit kéri megvalósítani az alábbiak szerint:
Kaszálás belterjes területen 407190 m2
Sövénygondozás 2203 m
Cserjecsoport gondozás 1415 m2
Szolitercserje gondozás 143 db
Parkokban lévő fák gondozása, metszése 847 db
Fűkaszálás utáni szállítás 48 órán belül folyamatosan 407190 m2
Egynyári virágfelület gondozása (ültetés, kapálás, gyomlálás, öntözés, ősszel a virágok felszedése 250 m2
Tápanyag utánpótlás tartós hatású műtrágyával 35 m2
Parkban lévő utak, burkolt felületek karbantartása, gyommentesítése 3947,6 m2
A további munkanemeket és a munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum
elválaszthatatlan részét képező 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 alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0
hónap, max. 6 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) pont kiegészítése: Valamennyi rész esetén a szerződés hatálybalépéstől számított 5 hónap, de
legkésőbb 2022. november 30.
II.2.1) Elnevezés:
Parkfenntartás 2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 2. részajánlat tekintetében:
4220 Hajdúböszörmény,
Weszprémy Gáspár utcai lakótelep
Honvéd utcai Losonczy Géza emlékpark
Kálvin téri „őseink” szoborpark
Korpona utca
Ady tér
Bocskai tér
Petőfi Sándor utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész (parkfenntartás 2):
Ajánlatkérő a belterjes parkok és zöldterületek fenntartási munkáit kéri megvalósítani az alábbiak szerint:
Kaszálás belterjes területen 107817 m2
Cserjecsoport gondozás 7852 m2
Parkokban lévő fák gondozása, metszése 438 db
Fűkaszálás utáni szállítás 48 órán belül folyamatosan 107817 m2
Egynyári virágfelület gondozása (ültetés, kapálás, gyomlálás, öntözés, ősszel a virágok felszedése 80 m2
A további munkanemeket és a munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum
elválaszthatatlan részét képező 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 alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0
hónap, max. 6 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 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
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) pont kiegészítése: Valamennyi rész esetén a szerződés hatálybalépéstől számított 5 hónap, de
legkésőbb 2022. november 30.
II.2.1) Elnevezés:
Kaszálás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény,
35-ös sz. főút - Szoboszlói u. sarok,
Bolyai u. 7.,
Iskola u. - Kassa u. sarok önkormányzati ingatlan (Iskola u. 12., 1871 hrsz),
K-hadházi utca a Baptista Egyház Szeretet Otthona
Kórház tér,
Liszt F. u. 18.,
SPAR áruház környéke (Baltazár D. u. vége – 35. sz. út csomópont),
Szabadhajdú u. - Fazekas G. krt. sarkán levő park,
Temető parkoló
Folyt.: II.2.13. pontban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész (kaszálás):
Ajánlatkérő kaszálási feladatok ellátását kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
35-ös sz. főút - Szoboszlói u. sarok, fűkaszálék elszállítása 80 m2
Bolyai u. 7., szükség esetén takarítással, fűkaszálék elszállítása 1105 m2
Iskola u. - Kassa u. sarok önkormányzati ingatlan (Iskola u. 12., 1871 hrsz), fűkaszálék elszállítása 400 m2
Kerékpárutak mentén a kerékpárút és az úttest között az úttest széléig, valamint a kerékpárút belső
oldalán 1,5 méter szélességben, fűkaszálék elszállítása 26000 m2
K-hadházi utca a Baptista Egyház Szeretet Otthona előtti rész, fűkaszálék elszállítása 2500 m2
Kórház tér, fűkaszálék elszállítása 500 m2
Liszt F. u. 18., zükség esetén takarítással, fűkaszálék elszállítása 1091 m2
SPAR áruház környéke (Baltazár D. u. vége – 35. sz. út csomópont), fűkaszálék elszállítása 1800 m2
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Szabadhajdú u. - Fazekas G. krt. sarkán levő park, fűkaszálék elszállítása 1200 m2
Temető parkoló, fűkaszálék elszállítása 2000 m2
Téglási u. (a Mátyás király krt. és a Kölcsey F. u. között), fűkaszálék elszállítása 1700 m2
Téglási u. - Thököly I. u. sarok, fűkaszálék elszállítása 180 m2
Újvárosi u. - Szilassy J. u. sarok, fűkaszálék elszállítása 1000 m2
Újvárosi u., 35-ös főúttól a Kemény J. krt.-ig befelé a jobb oldal, fűkaszálék elszállítása 1500 m2
Vízelvezető árkok esetében az úttest és az árok közötti terület (Madách I. u., Szabadhajdú u., Bethlen G. u.
és Arad u.) fűkaszálék elszállítása 800 m2
35-ös sz. főút és Désány I. u. kereszteződés, fűkaszálék elszállítása 1000 m2
Összesen: 42 856 m2
A további munkanemeket és a munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum
elválaszthatatlan részét képező 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 alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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
Folytatása a II. 2.3. pontnak
Téglási u. (a Mátyás király krt. és a Kölcsey F. u. között),
Téglási u. - Thököly I. u. sarok,
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Újvárosi u. - Szilassy J. u. sarok,
Újvárosi u., 35-ös főúttól a Kemény J. krt.-ig
Vízelvezető árkok esetében az úttest és az árok közötti terület (Madách I. u., Szabadhajdú u., Bethlen G. u.
és Arad u.)
35-ös sz. főút és Désány I. u.
II.2.7) pont kiegészítése: Valamennyi rész esetén a szerződés hatálybalépéstől számított 5 hónap, de
legkésőbb 2022. november 30.
II.2.1) Elnevezés:
Virágosítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény:
Bocskai tér
Tizenhárom vértanú utca
Bethlen Gábor utcai virágágyás
Szent István tér
Kossuth-Árpád utca sarki virágágyás
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész (virágosítás):
Ajánlatkérő a köztéri parkok egynyári és évelő felületeinek, valamint virágládák gondozását kívánja
megvalósítani az alábbiak szerint:
Egynyári virágfelület 350 m2
Rózsa 50 m2
Évelőágy 140 m2
Virágláda 100 m2
Összese: 640 m2
A további munkanemeket és a munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum
elválaszthatatlan részét képező 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 alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0
hónap, max. 6 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 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
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) pont kiegészítése: Valamennyi rész esetén a szerződés hatálybalépéstől számított 5 hónap, de
legkésőbb 2022. november 30.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. §
(1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folytatása a VI.3.4. pontnak
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1., 2. és 4. részajánlat tekintetében a 2. számú értékelési részszempont esetén
a pontszámok torzításának elkerülése érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül
behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást
tartalmaz.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forint
értékben kell megadnia.
Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
További információk:
Vonatkozó jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

654

- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet
- 272/2014. Korm. rendelet
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a
közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR)
folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. Az ajánlattevőknek az
EKR 20. § (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltakról.
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése
szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. Az
ajánlattevő jelen eljárás során alternatív ajánlatot nem tehet. Az ajánlat EKR-ben csatolt fedőlapján
szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési eljárás
megnevezésének: „Parkfenntartási, kaszálási és virágosítási feladatok ellátása 2022. II. félév”
2. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § szakasza alapján Ajánlatkérő annak érdekében, hogy a
gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a következőket írja
elő az EKR-ben benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra
vonatkozó követelmények tekintetében:
- szkennelt vagy elektronikus aláírással ellátott pdf fájl formátum;
- az árazott költségvetést a pdf fájl formátumon túl szerkeszthető xls fájlformátumban is köteles
ajánlattevő benyújtani.
3. Ponthatárok valamennyi részszempont esetében minden részajánlat tekintetében: 0 - 10 pont.
4. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során NEM alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésben foglaltakat.
5. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66.
§ (5) bek. szerinti Felolvasólap, Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozat, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat alkalmassági követelményekre
vonatkozóan, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott szakemberekről, mindezek az EKR-ben
alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
6. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban
meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. E körben
Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést, melyet ajánlattevő
az előírt a tartalommal köteles kitölteni, továbbá az előírt jótálláson felült vállalt többletjótállásról szóló
nyilatkozatot.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bek. szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésben előírt egyéb dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek (személynek), vagy egyéb alvállalkozónak csatolnia
kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre
jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd,
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. Egyéni vállalkozó
vagy magánszemély esetében a fenti dokumentum(ok) nem csatolandó(k).
Folytatása az igazolási módokban.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlat tekintetében:
Ajánlattevőnek a 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) alpontjára
vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti –
dokumentumot, továbbá igazolnia kell, hogy nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt.
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)-(2) bekezdés pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
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Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi
felhívás feladásánál régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
1. § (7) – (8) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2), valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdéseinek
alkalmazására.
További információk folytatása:
8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot határoz meg jelen eljárással összefüggésben. Az ajánlatban az ajánlati
biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése
szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető
kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz.
9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több gazdasági szereplő közösen is nyújthat
be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a felek között létrejött megállapodást vagy szerződést kell
az ajánlathoz csatolni, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait a Közbeszerzési Dokumentum
tartalmazza.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
11. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8)
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került
kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem
várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti ajánlattevő általi
hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti fordítást is.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
15. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja.
16. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek az előírt M.1) alkalmasságra
vonatkoznak.
17. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelöli.
18. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó.
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
20. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
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21. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. A projekt forrása
saját forrás.
22. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot.
Folytatása a szakmai tevékenység pontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: További
információk folytatása:
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított
eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el a nyílt
eljárás szabályait alkalmazva, a Kbt. Második Részében foglaltaktól való alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt az e hirdetmény feladásának napjától számított min.
10 naptári napban határozza meg.
b) AK az eljárást megindító felhívást (AF) az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről
egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
c) AK nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azaz AF-en kívüli
közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam
áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani,
AK hirdetményt ad fel a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
d) Kieg. táj.: a kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak
azzal az eltéréssel, hogy a kieg. tájékoztatás-kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt
4 munkanappal lehet benyújtani, és AK a kieg. tájékoztatását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2
munkanappal adja meg. Ha a kieg.táj iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, AK-nak a válaszát
nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges.
e) A Kbt. 55. § (1), (3)-(4) és (7) értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az AF-et módosító
hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. AK
módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt
írásban, közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat, akik az AK-nál jelezték az érdeklődésüket, a módosító
hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem
lehet.
f) A kizáró okok igazolási módját az AF III.1.1) pontja tartalmazza.
g) AK a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjaiban
foglaltak az irányadóak.
h) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az AT-nek az ajánlatában kell a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 21. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK
által meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. M.1) alkalmassági feltétel igazolási módjára a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a vonatkozik, melyre tekintettel az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja
tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell,
beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 5. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban
és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel
irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az
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ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
i) Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
j) A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig
kezdeményezhető. Ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat alkalmazza.
24. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról (EKR elektronikus
űrlap formájában). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
26. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott szerződés):
nem.
27. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem.
28. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az
irányadó.
29. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090.
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
Folytatás a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó pontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: További információk folytatása:
30. "Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók
kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz
köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó
közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben
meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról."
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlat tekintetében:
M.1) A referenciára vonatkozó feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az
ajánlattevők a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerinti alkalmassági feltételnek bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont tekintetében a Kbt. 65. § (7), (9) illetve a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltak az irányadók. Ugyanakkor az a szervezet (személy), amelynek adatait az
ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti 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. § (2) bekezdésének megfelelően
ajánlattevőnek a vonatkozó részek tekintetében be kell mutatnia, az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven belül teljesített és legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatási
referenciáit. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési
időpontja (év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szolgáltatás megnevezése és
mennyisége/összege, tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.)
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 23. § és 24. § (1) bekezdés szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi részajánlat tekintetében:
M.1) Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1a) bekezdésének, valamint 21/A §-nak megfelelően
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
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visszafelé számított 6 éven belül teljesített és legfeljebb kilenc éven belül megkezdett olyan referenciával,
melynek keretében
- az 1. részajánlat tekintetében belterjes parkok és zöldterületek fenntartási munkáinak ellátására került
sor, amely tartalmazott legalább 800 m2 cserjecsoport gondozást, 480 db parkokban lévő fák gondozását,
metszését és 140 m2 egynyári virágfelület gondozását (ültetés, kapálás, gyomlálás, öntözés, ősszel a
virágok felszedése).
- a 2. részajánlat tekintetében belterjes parkok és zöldterületek fenntartási munkáinak ellátására került sor,
amely tartalmazott legalább 4400 m2 cserjecsoport gondozást, 250 db parkokban lévő fák gondozását,
metszését és 45 m2 egynyári virágfelület gondozását (ültetés, kapálás, gyomlálás, öntözés, ősszel a virágok
felszedése).
- a 3. részajánlat tekintetében legalább 24 000 m2 kaszálás ellátására került sor,
- a 4. részajánlat tekintetében legalább 365 m2 virágosítás ellátására került sor.
Az előírt referenciák részenként 3 db szerződésből teljesíthetőek.
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:
1. és 2. részajánlat tekintetében:
Ajánlattevő a parkok, illetve egyéb zöldfelületek gondozásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért a jelen
pontban foglaltak szerinti jótállást vállal.
Ajánlattevő által vállalt jótállás kizárólag az alábbi esetekre, illetve az alábbi kötelezettségekre terjed ki:
• a lágyszárú növények elültetését követően meg nem maradó növényeket pótolja;
• az Ajánlattevő által karbantartott fás szárú növények kipusztulása esetén az Ajánlattevő köteles azokat
pótolni, továbbá amennyiben a pótlás utáni vegetációs időszak kezdetén a telepített növény nem ered
meg, úgy azt az Ajánlattevő köteles újratelepíteni.
Ajánlattevő nem felel a lágyszárú növényültetések esetében, illetve a fás szárú növények karbantartása
során a más által okozott kárért, rongálásért, illetve taposásokért.
Ajánlattevő ugyancsak mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól (beleértve a jelen pontban
szabályozott jótállási kötelezettséget is), ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített valamely feladatát neki felróható okból
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve a teljesítés az Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, úgy
az Ajánlattevőt kötbérfizetési kötelezettség terheli a Ajánlatkérő irányában.
A kötbér számításának alapja minden esetben a késedelmes, hibás vagy meghiúsult teljesítéssel érintett
munkanemnek a mennyisége alapján számított nettó ellenérték, mértékét pedig felek az alábbiak szerint
határozzák meg:
7.2.1. Késedelmi kötbér: 1 (egy) % / naptári nap
Hibás teljesítési kötbér: 5 (öt) % / hibás teljesítés
Meghiúsulási kötbér: 25 (huszonöt) % / meghiúsult szolgáltatás
Ajánlatkérő jogosult az őt megillető esetleges kötbér összegét az Ajánlattevő által kiállításra kerülő,
pénzügyileg rendezésre még nem került bármely számla ellenértékének összegébe egyoldalú
jognyilatkozatával beszámítani. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján
alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet
szavatossági igényt.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

659

Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
A vállalkozási szerződés teljesítésével érintett területeken elhelyezett önkormányzati tulajdonú eszközök,
berendezések, állagvédelme érdekében Ajánlattevő vállalja, hogy az általa észlelt meghibásodás tényét,
illetve helyét haladéktalanul jelezi Megrendelő irányában.
A jótállási idő min. 12 hónap.
3. részajánlat tekintetében:
Ajánlattevő a parkok, illetve egyéb zöldfelületek gondozásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért jótállást
vállal.
Ajánlattevő mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól (beleértve a jelen pontban szabályozott
jótállási kötelezettséget is), ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a
szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített valamely feladatát neki felróható okból
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve a teljesítés az Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, úgy
az Ajánlattevőt kötbérfizetési kötelezettség terheli a Ajánlatkérő irányában.
A kötbér számításának alapja minden esetben a késedelmes, hibás vagy meghiúsult teljesítéssel érintett
munkanemnek a mennyisége alapján számított nettó ellenérték, mértékét pedig felek az alábbiak szerint
határozzák meg:
Késedelmi kötbér: 1 (egy) % / naptári nap
Hibás teljesítési kötbér: 5 (öt) % / hibás teljesítés
Meghiúsulási kötbér: 25 (huszonöt) % / meghiúsult szolgáltatás
Folytatása a VI.3.4. pontban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1-2-3. részajánlat tekintetében:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai irányadóak.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérő résszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Vállalkozó alkalmanként utólagosan
jogosult az általa az adott teljesítési keretében ténylegesen elvégzett munkák ellenértékéről számlát
kiállítani és azt, az Ajánlatkérő részére benyújtani azzal, hogy minden egyes számla kötelező mellékletét
képezi az Ajánlatkérő által a szerződésben foglaltak szerint aláírt teljesítési igazolás eredeti példánya.
Ajánlatkérő a szabályszerűen kiállított és hozzá minden esetben 1 (egy) példányban benyújtott számlában
foglalt ellenértéket az adott számla kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles kiegyenlíteni
az Ajánlattevő részére, az Ajánlattevőnek a számlában szereplő pénzforgalmi számlája javára történő
banki átutalás útján. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az
irányadók.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
A számla összegének az Ajánlatkérő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni az Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
4. részajánlat tekintetében:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai irányadóak.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlatkérő résszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Ajánlattevő havonta köteles az elvégzett munkákról beszámolót készíteni területenként, feladatonkénti
megbontásban, melyet a Ajánlatkérő helyszíni bejárást követően fogad el. Vállalkozó a Megrendelő által
elismert teljesített munkák után jogosult számlát benyújtani havonta.
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Számla csak az Ajánlatkérő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás átadását követően nyújtható be.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a szabályszerűen
benyújtott számla Megrendelő általi befogadásától számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
A számla összegének az Ajánlatkérő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni az Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint. III.1.5)
"Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk" ponthoz:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:
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/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a
irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó és a Kbt. 68. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1., 2. és 4. részajánlat tekintetében: 1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás. 2. értékelési
részszempont esetén: egyenes arányosítás. A 3. részajánlat tekintetében: 1. értékélési részszempont
esetén: fordított arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: Valamennyi rész: 100.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738060-20072485-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Közlemény: 1. vagy 2. vagy 3. vagy 4.
részajánlat parkok
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot határoz meg jelen eljárással összefüggésben. Az ajánlatban
az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó. A biztosíték teljesíthető a
Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi
garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz.
VI.3.4) További információk:
Folytatása a III.1.6. pontnak
Ajánlatkérő jogosult az őt megillető esetleges kötbér összegét az Ajánlattevő által kiállításra kerülő,
pénzügyileg rendezésre még nem került bármely számla ellenértékének összegébe egyoldalú
jognyilatkozatával beszámítani.
Ajánlatkérő jogosult az őt megillető esetleges kötbér összegét az Ajánlattevő által kiállításra kerülő,
pénzügyileg rendezésre még nem került bármely számla ellenértékének összegébe egyoldalú
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jognyilatkozatával beszámítani. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján
alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet
szavatossági igényt. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
A vállalkozási szerződés teljesítésével érintett területeken elhelyezett önkormányzati tulajdonú eszközök,
berendezések, állagvédelme érdekében Ajánlattevő vállalja, hogy az általa észlelt meghibásodás tényét,
illetve helyét haladéktalanul jelezi Ajánlatkérő irányában.
4. részajánlat tekintetében:
Ajánlatkérőt a teljesítés - Ajánlattevőnek felróható okból való - késedelme esetén naponta 1% mértékű
késedelmi kötbér illeti meg a Vállalkozó nem szerződésszerű, késedelmes teljesítése esetén. A kötbér
alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér
összegét a vállalkozói díjból jogosult visszatartani.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a Ajánlattevő jelen szerződésben szereplő feladatait hiányosan,
illetve hibásan látta el, az Ajánlattevő a hiányosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt
állapít meg. A megállapított időszakra az Ajánlatkérőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke
5%, alapja a hibásan teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke. A hibás teljesítési kötbér kifizetése nem érinti
az Ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának
megtérítését követelje. Az Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér összegét a vállalkozói díjból jogosult
visszatartani.
Az Ajánlatkérőt a szerződés Vállalkozónak felróható okból való meghiúsulása esetén a meghiúsulással
érintett szolgáltatás felhívásban megadott mennyisége 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti
meg.
Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a kötbér összegéről kötbérszámlát állít ki. A késedelmi
kötbér fizetése nem mentesíti az Ajánlattevőt a teljesítési kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér
számítása során minden megkezdett nap egész napnak számít. A kötbérszámla fizetési határideje annak
kiállításától számított 30. naptári nap.
A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást
az Ajánlatkérő részéről.
30 napot meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérő elállhat a szerződéstől és követelheti az okozott kár
megtérítését.
Az Ajánlattevő a virágosítási feladatok végzésének teljes időtartama alatt garanciát vállal az alábbiakra:
A lágyszárú növények elültetését követően, a nem más által okozott rongálásból eredően, meg nem
maradó növényeket pótolja.
Az Ajánlattevő nem felel a növényültetésnél a más által okozott kárért, rongálásért, taposásokért és egyéb,
rajta kívül álló okokból eredő károkért.
A szolgáltatás tárgyában szereplő területeken elhelyezett önkormányzati tulajdonú eszközök,
berendezések, állagvédelme érdekében a Ajánlattevő köteles a meghibásodás tényét, helyét jelezni az
Ajánlatkérő felé.
A jótállási idő min. 12 hónap.
1. 2. és 4. részajánlat tekintetében:
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva, súlyszám: 90)
Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó
ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési részszempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó
ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat
bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül
meghatározásra.
P = Alegjobb / Avizsgált X (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
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Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 6 hónap, súlyszám:
10)
A 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban Ajánlattevőnek azt az értéket kell
a felolvasólapra beírnia, amellyel a kötelező 12 hónapos jótállási időn felül többet vagy ugyanannyit
tudnak megajánlani (pld. amennyiben a jótállásra összesen 18 hónapot kívánnak megajánlani, akkor
a felolvasólapon a „12 hó + … hó” cellába a kipontozott rész helyére 6 hónap többlet megajánlást
kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül
többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális
értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő.
3. részajánlat tekintetében:
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva, súlyszám: 100)
Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó
ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési részszempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó
ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat
bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül
meghatározásra.
P = Alegjobb / Avizsgált X (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Folytatása III.1.1. pontba
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Református Egyházközség Mezőörs (13862/2022)
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: Református Egyházközség Mezőörs
Nemzeti azonosítószám: 19885018108
Postai cím: Fő u 39.
Város: Mezőörs
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 89351001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.refmezoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000962342022/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/EKR000962342022/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:
Idősotthon energetikai korszerűsítése -Pápakovácsi
Hivatkozási szám: EKR000962342022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

666

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Mezőörsi Református Egyházközség a KEHOP-5.2.13 azonosító számú „Pályázatos épületenergetikai
felhívás egyházak számára” elnevezésű pályázati kiíráshoz kapcsolódóan támogatásban részesült. A
pályázattal érintett beruházás a Pápakovácsi Attyapuszta területén lévő épületét érinti, annak energetikai
korszerűsítését valósítja meg a pályázati kiírással összhangban. A jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés
szerinti feltételes közbeszerzési eljárás arra tekintettel, hogy a támogatási szerződés módosítási
kérelmének elbírálása folyamatban van. Amennyiben a benyújtott módosítási kérelmet nem, vagy nem
a benyújtott tartalommal fogadja el a Közreműködő Szervezet, úgy a vállalkozási szerződés nem lép
hatályba.
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:
Idősotthon energetikai korszerűsítése -Pápakovácsi
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4., hrsz. 0195/16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az épületek alábbi szerkezetei kerülnek korszerűsítésre: homlokzati falazatok,
padlásfödém, lapostető födém, gk. födém padlástérben, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítés.
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Az épület oldalfalai a mai kor követelményeinek energetikailag nem felelnek meg. Szükséges a
homlokzatokat új hőszigetelő rendszerrel történő kiegészítése. Ennek keretében EPS hőszigetelő réteg
kerül a homlokzatra, illetve vtg XPS hőszigetelő réteg kerül a lábazatra az energetikai méretezés szerinti
rétegvastagságokban. Az épület zárófödém, lapostető, tető hőszigetelése: A meglévő födémszerkezet
hőszigetelése a TNM rendelet szerint kerül kialakításra.
A kivitelezés során a további járulékos feladatok elkészítése szükséges a költségvetéseknek megfelelően:
alapvakolatok javítása a szükséges helyeken, bádogosszerkezetek igazítása (bontás-visszahelyezés), vagy a
szerkezetek bontás utáni cseréje, a villámvédelmi rendszer igazítása, az elektromos rendszer süllyesztése,
lámpatestek igazítása (bontása, visszahelyezése), gázvezeték és egyéb gépészeti rendszer igazítása,
szükség esetén kiemelése a szigeteléshez igazítva.
Gépészet: Az épület energetikai korszerűsítése során az épületekben kazánok részben elbontásra kerülnek
és az elbontott gázkazánok helyére kondenzációs kazánok kerülnek elhelyezésre. A meglévő rendszerre
időjárásfüggő szabályozó és termosztatikus szelepek kerülnek felszerelésre.
Az épületek energetikai korszerűsítése során a telephelyen 50 kWp napelemes rendszer kerül telepítésre.
A homlokzatokra EPS GRAFIT homlokzati hőszigetelés kerül ragasztással, és műanyag tárcsás mechanikai
rögzítéssel. A tervezett homlokzati nyílászárók körül min. 3,00 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő lemezt
be kell fordítani a homlokzati felületre merőlegese.
Az épület csapadékvíz szigetelése 1,2 mm vastag csapadékvíz-szigetelés - PVC lemez lett betervezve,
leterheléses rögzítéssel, lazán fektetve, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva. Ez alá 1 réteg 300
g/m² felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg kerül, lazán, 5 cm átfedésekkel fektetve. Párazáró fólia
elhelyezése szükséges a záró födémek fölé, a páralecsapódás elkerülése miatt. Párazárás műanyag filc
réteggel történik ragasztószalaggal rögzítve, a rendszer beépítési előírásait betartva.
Elkészítendő munkafolyamatok:
Bontási munkák: függőleges attikaszakaszok kibontása, sarokban lábazatot megvágni, áttörések, szellőzők
kibontása, eresznél szegés visszabontása.
Előkészítő munkák: meglévő szigetelőlemez perforálása 5 x 5 méteres raszterben, függőleges
attikaszakaszok javítása.
Szigetelő munkák: kivitelezési kézikönyv szerinti szigetelés készítése: 5/15 ékelem beépítése, attika
szigetelés kialakítása, egyéb áttörések kialakítása, eresz/attika csomópont kialakítása A lejtésirányba
eső szellőzőket ékelemmel kell ellátni, hogy a szellőzők mögül a víz kifolyását biztosítsuk. A meglévő
villámvédelmi rendszert a vízszigetelés készítéskor el kell bontani, majd vissza kell építeni. Azokban
az esetekben, ahol a meglévő rendszer elbontásra kerül, ott gondoskodni kell a tetők villámvédelmi
felülvizsgálatáról!
Szigelési feladattal érintett összterület: 2814,97 m2.
Homlokzati nyílászáró szerkezetek: Fehér színű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, melyek fokozott
légzárású szerkezetek, az üvegezésük E-LOWE bevonatú argon gáz, melegperemes távtartókkal, ahol
U=<1,15 W/m2K. A szükséges helyeken az 3,00 cm hőszigetelés befordítása miatt a nyílászárók vaktokkal
készülnek. A mélyen üvegezett nyílászárókat biztonsági üveggel kell ellátni, VSG LowE üvegezéssel
mindkét oldalon. Az összes nyíló és bukó, vagy bukó-nyíló nyílászáró vasalata résszelőztető vasalat és
hibás működtetésgátlós kivitelű. A belső könyöklő könyöklőkapcsolóval, 2 cm túllógással, ragasztva, fehér
színű PVC könyöklőelemmel készül.
Az épületek külső bejárati ajtói 5 ponton záródó MABISZ vagy legalább MSZEN 1303 szerinti 3.
fokozat minősítésű zárszerkezettel szerelendő: PZ zár kerül, hengerzárbetéttel, műanyaghengeres rugószárnyelvvel és az acélretesszel, azonos zárlatú kulcsokkal.
Összes beépítésre kerülő nyílászáró: 150 db.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység,
személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap, megajánlható: 0-48) 10
2 Az M2.1. alkalmassági feltételre bemutatott szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztata
(projektek száma, megajánlható: 0-5 db) 10
3 Az organizációs terv szakmai megfelelősége 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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: KEHOP-5.2.13-19-2019-00092
II.2.13) További információ
Részajánlattétel kizárása:
A kivitelezéssel érintett munkafolyamatok olyan műszaki-gazdasági funkcionális egységet képeznek,
amelyre vonatkozó kivitelezési feladatok egymáshoz olyan szinten kapcsolódnak, hogy azok mennyiségi
vagy az egyes munkanemek szerinti megbontása sem célszerűségi sem gazdaságossági szempontból
nem indokolt. Az építési feladat megvalósítása során az idősek otthona működése folyamatosan
biztosított kell, hogy legyen, így a munkát olyan módon kell megszervezni és kivitelezni, hogy az a
lakók életére a lehető legkisebb negatív hatással legyen. A megvalósítandó feladatok szakmailag is
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok
lebonyolítása összehangolást igényel az idősotthon területén. Ajánlatkérő és az érintett ingatlan lakóinak
kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva,
határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes
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folyamatot, amelyet előzetesen organizációs ütemtervvel is alátámaszt. Ennek hiányában az egyes
részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem az idősotthon folyamatos működését és az
ellátást veszélyeztetné. Erre tekintettel Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel 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) bekezdés b), c),
h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike, valamint a Tanács (EU) 2022/576 rendelete alapján
meghatározott kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlatkérő által
előírt formában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá. Az igazolások benyújtásának módja tekintetében irányadó a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm.
rendelet). A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hatálya alá nem
tartozását. A kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által
a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (3) értelmében
ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az a kizáró
okokra vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag
az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is
be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állását az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást kell benyújtania. A Kbt. 62. § (1)
bekezdés c) pontja esetében irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell továbbá a Tanács (EU) 2022/576 rendelete vonatkozásában. Ajánlatkérő előírja, hogy
a Kbt. 114/A. § figyelembevételével a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az
ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § alapján előírja az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által működtetett elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi az alkalmassági feltételnek való
megfelelést. Az adatbázis elérhetősége: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search.
Amennyiben Ajánlattevő valamely jogszerű okból nem szerepel az elektronikus nyilvántartásban, úgy
okirattal kell igazolnia, hogy a MKIK a szervezetet nyilvántartásba vette. 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: P1. Az ajánlattevőnek alkalmasságát minden, a
cégnyilvántartás szerinti pénzforgalmi számlája vonatkozásában igazolnia kell a pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő
nyilatkozattal, irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja. Sorba állítás
alatt kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő a vizsgált intervallumban esetlegesen megszűnt számlákra vonatkozóan is kéri csatolni az
igazolást. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § figyelembevételével a bírálat keretében az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely
pénzforgalmi számlaszáma vonatkozásában a hirdetmény feladását megelőző 2 évben 15 napot
meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja értelmében Ajánlattevőnek igazolást kell benyújtania az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított
igazolás csatolásával. Az igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a szerződést kötő másik fél (neve,
címe és elérhetősége); az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; a teljesítés ideje
(év-hónap-nap pontossággal a kezdő és a befejező dátum is); a teljesítés helye, valamint nyilatkozat
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Irányadó: 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdései és a 23. §. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. §
figyelembevételével a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmény tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
M2. A Kbt. 65. § (4) bekezdés és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében
csatolja a szakemberre vonatkozó önéletrajzot és végzettségi igazolásokat, akit a teljesítésbe be
kíván vonni. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik, úgy az önéletrajzban
szükséges feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének
dátumát, továbbá az ajánlattételkor csatolandó a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,
de nem szükséges csatolni a végzettség igazolását arra tekintettel, hogy a közhiteles nyilvántartás
alapján az már igazolt. Amennyiben a szakember az előírt jogosultságokkal még nem rendelkezik, úgy
csatolandó: az Ajánlattevő nyilatkozata a bevonni kívánt szakember személyéről, munkáltatójáról és
releváns végzettségéről/képzettségéről; a szakember részletes önéletrajza, amelyből egyértelműen
kiderül a szakember olyan szakmai tapasztalata, amely a jogosultság megszerzéséhez szükséges; a
szakember végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; a szakember által aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozat. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az általa a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

671

A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattól való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján, mely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legjobb ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a megnevezett végzettséggel egyenértékű végzettséget
is elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § figyelembevételével a bírálat keretében a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmény tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt),
de legkésőbb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
épület építésére vagy felújítására vonatkozó referenciát, amelyben megvalósulnak az alábbi feladatok:
épület energetikai korszerűsítése, amelynek keretében legalább 30 db nyílászáró cseréje vagy beépítése,
legalább 1000 m2 felület szigetelése és napelemes rendszer telepítése valósult meg.
M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be:
M2.1. egy fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építési szakterület" "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
M2.2. egy fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építményvillamossági szakterület"
"MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlattevő, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a
késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi napi
késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a teljesítési határidőt követő naptól külön bejelentés vagy
értesítés nélkül esedékes. A késedelemmel érintett napok számának maximuma: 30.
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a szerződésszegéssel
okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Ajánlattevő érdekkörében felmerült,
felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás: nettó vállalkozói díj
(ajánlati ár) 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér.
További információk a szerződés-tervezetben és a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően biztosítja az előleg kifizetését a szerződéstervezetnek megfelelően. Az előleg mértéke: 5%. Ajánlatkérő az előleg összegén felül további 6 részszámla
(beleértve a végszámlát is) benyújtását teszi lehetővé. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési
dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
A számla ellenértékét az Ajánlatkérő a Kbt. 135. §, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-aiban, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak
megfelelően egyenlíti ki.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
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2013. évi V. törvény (Ptk.);
2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).
További részletes információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben
találhatóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a
közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, amelyben meghatározzák
az eljárásban a képviselő nevét és elérhetőségét, a közös ajánlattevők által ellátott feladatokat és
felelősségi köröket, valamint nyilatkoznak az egyetemleges kötelezettségvállalásról. Ajánlatkérő az önálló
Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az építési kivitelezéssel érintett munkaterületen, illetve annak
közvetlen környezetében szeretetotthon működik, amelynek működőképességét, a jogszabályokban
foglalt ellátási kötelezettségét a kivitelezési időszak alatt is biztosítani kell. Az organizációs tervben
meghatározottak szerinti feladatokat a szakmai zsűri észrevételei, valamint a műszaki ellenőr észrevételei
alapján úgy kell megvalósítani, hogy az intézmény vezetésével, az ápolási és egyéb ellátási feladatokért
felelős, Ajánlatkérő által kijelölt személyekkel Ajánlattevőnek kötelessége folyamatos kapcsolatot tartani.
A felújítási feladatokat Ajánlattevő köteles úgy megszervezni, hogy az a lakók életének maximális kímélete
mellett valósuljanak meg. A tárgyban Ajánlattevőt fokozott együttműködési kötelezettség terheli. További
részletes információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben találhatók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalás helye:
elektronikus (EKR rendszerben)
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás (ajánlati ár) vonatkozásában fog tárgyalni. Az ajánlatkérő egy tárgyalási
fordulót tart, és az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal, az ajánlatok benyújtási időpontjának sorrendjében.
Ajánlattevők egy alkalommal módosíthatják ajánlatukat. Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban
módosítás esetén az ajánlattevő csak a korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlatot tehet.
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Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben az módosításra került.
A végleges ajánlat benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem módosítja az ajánlatát. Ebben az
esetben a végső ajánlatot a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal kell megtenni.
Ajánlatkérő a tárgyalást az utolsó ajánlattevővel folytatott tárgyalás befejezését követően zárja le.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlattevők a végleges ajánlatukat – a fentieknek megfelelően – írásban
nyújtják be, az azt alátámasztó árazott költségvetéssel együtt az EKR rendszeren keresztül.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalás tartása nélkül
ítélje oda a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek! Amennyiben Ajánlatkérő az EKR rendszeren
keresztül nem értesíti az érvényes ajánlatot tevőket a tárgyalás pontos időpontjáról, azt úgy kell tekinteni,
hogy Ajánlatkérő élt azzal a jogával, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalás tartása nélkül
ítélje oda. Ebben az esetben végső ajánlat benyújtása nem kötelező, a végleges ajánlatnak az eredeti
ajánlatok tekintendők, amelyekre vonatkozóan az ajánlati kötöttség a tárgyalás mellőzéséről szóló
ajánlatkérői tájékoztatás megküldésével áll be. A felhívásban szereplő, első tárgyalásra vonatkozó időpont
csak tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárási cselekményektől függően változhat.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2022/08/01 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x 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: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Elektronikus bontás az EKR felületén.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § alapján, valamint irányadók a 424/2017
(XII.19.) Kormányrendelet 15. §-ban foglaltak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-5
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett útmutató alapján. Ár szempont: fordított
arányosítás, jótállás és szakember: egyenes arányosítás, organizációs terv: pontozás. További információk:
Közbeszerzési Dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. A Kbt. 117. § szerint lefolytatott eljárásban a Kbt. 112. § szerinti eljárást az alábbi eltérésekkel folytatja
le: Ajánlatkérő a nyílt eljárásban fenntartja a tárgyalás tartásának lehetőségét a felhívás IV.1.4. pontjában
foglaltak szerint.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdését: az ajánlattétellel egyidejűleg ajánlattevő köteles
benyújtani minden okiratot és igazolást, amelyet a Közbeszerzési Dokumentáció az ajánlat részeként
előír. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését: az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését: ha az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az ajánlattevő az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás, ebben az esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
3. Az ajánlatot kizárólag az EKR-rendszerben lehet rögzíteni a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
előírásainak figyelembevételével. Az ajánlatkérő kizárja bármilyen, papír alapon érkező dokumentum
figyelembevételét az eljárásban. A dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapot hoz létre.
4. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk, valamint Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 36. §-ban foglaltakra.
5. Ajánlatkérő a teljesítés során is alkalmazza a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, mely alapján
Ajánlatkérő a műszaki szükségszerűségből felmerülő, a közbeszerzési dokumentációban és szerződésben
szereplő műszaki tartalomhoz képest egyenértékű teljesítéseket a teljesítés során jóváhagyhatja,
amennyiben az egyenértékűséget az Ajánlattevő megfelelően igazolja. Egyenértékűség igazolása nélkül a
dokumentációban foglaltakhoz képest eltérő teljesítést Ajánlatkérő nem fogad el.
6. Az 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.
7. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell
eljárni.
8. Ajánlatkérő összhangban a Kbt. 71.§-ban foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Kiegészítő
tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(3) bek., valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az
irányadók azzal, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése az ajánlattételi határidőt megelőző 8.
napnál később érkezik, ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre nem válaszol.
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
10. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet
26. §-nak megfelelően Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

675

felelősségbiztosítását kiterjeszteni olyan módon, hogy rendelkezzen legalább 50 millió forint
káreseményenkénti, és 100 millió forint évi kártérítési limittel rendelkező építés-szerelési biztosítással,
mely kiterjed Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten felmerülő károk megtérítésére. A
felelősségbiztosítási kötvény másolatát nyertes Ajánlattevő köteles a munkaterület átadásáig bemutatni.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárásban alkalmazza.
13. FAKSZ: Dr. Glavanits Judit, lajstromszám: 01039, glavanitsjudit@gmail.com, 06704546198
14. Az értékelés során adható pontok: 0-5 pont minden értékelési szempont esetében. A pontszámok
kiosztásának módszere: a nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. dokumentum alapján a fordított
arányosítás módszerével állapítja meg a pontszámot. A vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap), illetve
a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata (projektek száma) szempontok esetében Ajánlatkérő
a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. dokumentum
alapján az egyenes arányosítás módszerével állapítja meg a pontszámot. Organizációs terv értékelése:
pontozással. Részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban.
15. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevőkkel szemben támasztott követelményekhez képest
szigorúbbak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Alkotmánybíróság (14098/2022)
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: Alkotmánybíróság
Nemzeti azonosítószám: 15324793241
Postai cím: Donáti Utca 35-45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csóti József
Telefon: +36 14883240
E-mail: csoti@mkab.hu
Fax: +36 14883249
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkab.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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: igazságszolgáltatás
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:
Földgáz szállítása adásvételi szerződés keretében
Hivatkozási szám: EKR000719702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

677

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérőnek a II.2.3) szerinti fogyasztási helyei számára a magyar átviteli hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, földgáz energia versenypiaci beszerzése teljes ellátásalapú földgáz-adásvételi
szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül.
A közbeszerzés mennyisége (szerződött földgáz mennyiség) az előző 12 hónapos időszak fogyasztási
adatai alapján: 133.350 m3 (A mennyiség m3-ben kifejezett értéke gáztechnikai normál állapotban, azaz
15 C hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson értendő.)
A beszerzés tényleges mennyisége a II.2.3) pont szerinti mérési helyein egyedi mérés alapján, a
fogyasztásnak megfelelően alakul.
A teljesítés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet előírásaira kell figyelemmel
lenni. A földgáz minőségi követelményeit a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú melléklete határozza meg.
A nyertes ajánlattevő számára a szállítás megkezdésének időpontja: 2022. október 1-jén 6.00 órától.
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)
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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: Földgáz szállítása adásvételi szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Alkotmánybíróság főépülete Budapest, I. Donáti u. 35-45., illetve
Alkotmánybíróság épülete Budapest II. Orlói utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérőnek a II.2.3) szerinti fogyasztási helye számára a magyar átviteli hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, földgáz energia versenypiaci beszerzése teljes ellátásalapú földgáz-adásvételi
szerződés keretében, menetrend adási kötelezettség nélkül.
A közbeszerzés mennyisége (szerződött földgáz mennyiség) az előző 12 hónapos időszak fogyasztási
adatai alapján: 133.350 m3 (A mennyiség m3-ben kifejezett értéke gáztechnikai normál állapotban, azaz
15 C hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson értendő.)
A beszerzés tényleges mennyisége a II.2.3) pont szerinti mérési helyein egyedi mérés alapján, a
fogyasztásnak megfelelően alakul.
A teljesítés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet előírásaira kell figyelemmel
lenni. A földgáz minőségi követelményeit a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú melléklete határozza meg.
A nyertes ajánlattevő számára a szállítás megkezdésének időpontja: 2022. október 1-jén 6.00 órától.
(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: Ajánlattevő által kért teljes, nettó vállalási ár / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő adott esetben a szerződött földgáz mennyiség 133.350 m3 maximum 20%-nak
megfelelő plusz rendeléssel élhet.
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
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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:
11017 / 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: Földgáz szállítása adásvételi szerződés keretében
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].
● Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés
értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek
nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses
értéket határozta volna meg [Kbt. 114. § (8) bekezdés].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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)
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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: 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
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25343502244
Postai cím: Dombóvári Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25343502244
Hivatalos név: Wattler Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25892714243
Postai cím: Páva Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25892714243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Balatonfüred Város Önkormányzata (12896/2022)
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: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
Telefon: +36 87581255
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.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:
Biomassza fűtőmű és kapcsolódó létesítmények
Hivatkozási szám: EKR000013482022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

684

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45251000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonfüreden biomassza alapú fűtőmű kivitelezése az alábbiak szerint:
1. Fürdő utcai meglévő épület átalakítása biomassza kazánházzá, 1 db (+1 db opció) kazán elhelyezéssel,
2 db (+ 1db opció) önkioldó szerkezetű tüzelőanyagszállító mobil konténerrel. Üzemeltető személyzet
részére kezelői és szociális blokk kialakítással. Épület magastetejére 50kVA-os napelemes háztartási méretű
kiserőmű telepítése.
Fürdő utcai telephelyen meglévő acél szerkezetű nyitott szín elbontása és újbóli felépítése az iparterület
helyszínén.
2. Hőtáv vezeték kiépítése Fürdő utcai telephelytől a Városi Uszoda és Kézilabda Akadémia közös
hőközpontjához, a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ és a Köztársaság úti távhő központhoz,
valamint ezen létesítmények hőközpontjainak kialakítása hőenergia fogadására.
3. Városi uszoda tetejére 100kVA-es napelemes visszwatt védelemmel ellátott kiserőmű telepítése
napelemrendszer telepítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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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: Biomassza kazánház és kapcsolódó létesítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45251000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Biomassza kazánház: 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 1249/2 hrsz.
Nyitott szín elbontása: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. 1249/3hrsz
Iparterület: 8230 Balatonfüred, 087/3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfüred, Noszlopy G-Fürdő utcai telephelyen meglévő raktár épület (48,84m x 12,66m)
átalakítása biomassza kazánházzá, 1 (+1 opció) db kazán elhelyezéssel, 2 db (+ 1 db opció) önkioldó
szerkezetű tüzelőanyagszállító mobil konténerrel. Üzemeltető személyzet részére kezelői és
szociális blokk kialakítással. Épület magastetejére 50kVA-os napelemes háztartási méretű kiserőmű
telepítése. A megvalósítandó fűtőmű lágyszárú biomassza és faapríték vegyes tüzelésére alkalmas
kazántechnológiával,
automatizált tüzelőanyag adagolással és hidraulikusan mozgatott rostélyszerkezettel, valamint mobil
tüzelőanyag tárolóval rendelkezik. Épület magastetejére 50kVA-os kiserőmű (napelemrendszer) telepítése.
Ezen a területen meglévő, acél szerkezetű nyitott szín elbontása és újbóli felépítése Balatonfüred
087/3hrsz-ú iparterület helyszínén. (22,49m x 14,00m). A nyitott szín új vasbeton alapokra készül, és a
tárolandó anyagot előre gyártott vasbeton elemekből készített támfalrendszer határolja, „U” alakban.
A nyitott szín melletti manipulációs tér beton térkő burkolatot kap, 858m2 felülettel. A Noszlopy
G utcai bejáró meglévő térkő burkolata nem épül át, de 25 m2 felülettel kiegészül. Az épület előtti
beton térburkolat 17 m szélességgel térkő burkolattal átépül, amin helyet kap 3 személygépkocsi
pakoló 2.50x5.00 mérettel. A kiépítéshez a fedett kültéri tároló bontása szükséges. Az egyéb tervezett
burkolat felületen a rakodási céllal megjelenő gépjárművek kazánépületbe történő beállására, illetve
megfordulására alkalmas felület - összesen 700 m2 – alakítandó ki.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezési munkákra és a kazánszerkezetre az előírt 48 hónapon felül vállalt
többlet jótállás időtartama (min 0 max 12 hó) 15
2 Az M.2.1. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (min 0 max 5 db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő 1 db 900 kW teljesítményű kazánberendezés és az ahhoz kapcsolódó 1 db
önkioldó szerkezetű tüzelőanyagszállító mobil konténer vonatkozásában opciós jogot köt ki.
Az opció lehívásáról a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül ajánlatkérő írásban nyilatkozik. Az
opció teljesítésének határideje megegyezik a szerződés teljesítésének határidejével.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
1.Ajánlatkérő a minőségi részszempontok esetén az egyenes arányosítás módszerét, az ajánlati ár esetén a
fordított arányosítás értékelési módszerét alkalmazza. A többlet jótállás esetében a maximális pontszámot
kapja a 12 hónap, vagy azt meghaladó többlet vállalás. A 0 hónap vállalása 0 pontot kap. A szakember
többlet tapasztalata esetében a maximális pontszámot kapja az 5 db, vagy azt meghaladó többlet vállalás.
A 0 db vállalása 0 pontot kap. Ajánlatkérő az M.2.1. szakember lágyszárú biomassza és faapríték vegyes
tüzelésére alkalmas kazántechnológia kivitelezésében szerzett tapasztalatát értékeli.
2. A teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számít. A teljesítési határidő a kazánszerkezet
(erőmű) 60 napos próbaüzemével együtt értendő.
3. A felolvasólapon az opcióval növelt megajánlást szükséges feltüntetni.
II.2.1)
Elnevezés: Hőtávvezeték kiépítése és hőközpontok átalakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfüred
Köztársaság úti távhő központ: 8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 9. 995/18hrsz
Balaton Szabadidő és Konferencia Központ: 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 64. 08/2 hrsz.
Városi Uszoda és Kézilabda Akadémia közös hőközpontja 8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64. 08/27
hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hő távvezeték kiépítése Noszlopy G-Fürdő utcai telephelytől Városi Uszodához, Balaton Szabadidő és
Konferencia Központhoz, Köztársaság úti távhő központ, összesen 1250fm csőpárral, amelyből 300fm acél
vezeték, a többi műanyag.
Hőközpontok átalakítása távhő fogadására (Városi Uszoda és Kézilabda Akadémia közös hőközpontja,
Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, Köztársaság úti távhő központ.)
Balatonfüred, Fürdő utca 16. házszám alatt található biofűtőműből a városi uszodához és a Noszlopy
Gáspár utca-i óvodához vezető távhővezeték kivitelezését kell elkészíteni.
Előzetes közműegyeztetések
A terület kommunális közmű hálózatait érinti a teljes vezeték. Az alapközmű térképet a megrendelő
Önkormányzat bocsájtotta a tervező rendelkezésére. A közműegyeztetésekre elektronikus úton
került sor az összes érintett szolgáltatóval. Az egyeztetések alapján készült közmű nyilatkozatokat a
dokumentációhoz mellékeljük. Felhívjuk a figyelmet a hozzájárulásokban foglalt közmű felügyeletek
megkérésére és a munkavégzésre vonatkozó előírások betartására
A távhővezeték a 0+000 szelvényben lép ki a fűtőmű épületéből, ahol a talajszint alatt csatlakozik
egy elzáró szerelvénypárral a kazánház belső gépészeti hálózatához. A telephelyen belül az épülettel
párhuzamosan halad a kerítésig majd a Noszlop Gáspár utca baloldali útpályájában halad itt keresztezve
a patakot. A nyomvonal a kerékpárút alatt végig a patak mellett, ezen a szakaszon egész a 0+293,73
szelvénybe kerülő leágazásig a vezeték anyaga acél mérete 2x KRE-125 Ø139,7x3,6/DA 250 KPE. A
955/48 hrsz-ú közútnál a 0+293.27 szelvényben készül leágazás a hőszolgáltató felé, végig a gyalogúttal
párhuzamos nyomvonalon haladva lehet a távhővezetéket kiépíteni a meglévő lakótelepi szekunder
vezetékkel párhuzamosan.
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A vezeték anyaga és mérete ezen a szakaszon: 2 db H-110v/200 flexibilis távhővezeték. A vezeték ezen
szakaszát T2 jellel láttuk el a terveken. A távhővezeték a hőközpontba csatlakozik, innen kerül átkötésre az
Óvoda meglévő csatlakozó vezetékéhez.
A leágazást követően T3-al jelölt vezeték szakasz a patak vonalát követve halad az Uszoda felé a vezeték
anyaga és mérete ezen a szakaszon: 2 db H-110v/200 flexibilis távhővezeték.
A terv szerinti nyomvonalat idomok nélkül a saját anyagából kialakított iránytörésekkel követi a vezeték.
A tervezett nyomvonal a meglévő vasúti pályatestet a Szabadbattyán-Tapolca vasútvonal 659+24,3 hm
űrszelvényében keresztezi, a jelenlegi patak folyómeder szélétől 10 m távolságban az állomás (K-i irány)
felé. Az átvezetés a felszín alatt védőcső átsajtolásával történik. Közös védőcső készül a vezetékek részére.
A keresztezés mélysége a vasúti pálya koronaszintjétől mintegy 8 m csőfenék mélységben történik. A
keresztezés kivitelezése során be kell tartani a MÁV Zrt csatolt egyeztetési jegyzőkönyvében leírtakat,
különös tekintettel a kézi földmunka végzésre vonatkozó előírásokat és a MÁV szakfelügyeletre vonatkozó
kitételt, miszerint a keresztezett MÁV közművek kitűzéséhez kötelező a szakfelügyelet igénybevétele.
A vasút keresztezést követően a parkolóban fektetve halad a távvezeték, ismét 2 db H-110v/200 flexibilis
csővel a Horváth Mihály utcáig. A parkolóról a tulajdonos csapadék és közmű terveket nem tudott
biztosítani. A parkolóban végzett munkálatok során maximális körültekintéssel kell eljárni.
Az uszoda után tovább halad a vezeték, immár T4-es jelzéssel a Balaton Konferencia és Szabadidő Központ
gépészeti teréig 2 db H-63v/150 flexibilis csővel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezési munkákra az előírt 48 hónapon felül vállalt többlet jótállás
időtartama (min 0 max 12 hó) 15
2 Az M.2.2. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (min 0 max 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
1.Ajánlatkérő a minőségi részszempontok esetén az egyenes arányosítás módszerét, az ajánlati ár esetén a
fordított arányosítás értékelési módszerét alkalmazza. A többlet jótállás esetében a maximális pontszámot
kapja a 12 hónap, vagy azt meghaladó többlet vállalás. A 0 hónap vállalása 0 pontot kap. A szakember
többlet tapasztalata esetében a maximális pontszámot kapja a 24 hónap, vagy azt meghaladó többlet
vállalás. A 0 hónap vállalása 0 pontot kap.
2. A teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számít. A teljesítési határidőbe a sikeres
nyomáspróba ideje is beleértendő.
II.2.1)
Elnevezés: Visszwatt-védelemmel ellátott napelemes kiserőmű
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
09331000-8
I
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Városi Uszoda: 8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64. 08/27 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Városi uszoda tetejére 100kVA-es visszwatt-védelemmel ellátott erőmű (napelemrendszer)
telepítése, beleértve a hálózati engedélyes részéről a csatlakozási hozzájárulás beszerzését is, mely
szintén a vállalkozó feladata. A termelő berendezés inverterének névleges AC oldali teljesítménye
alapján meghatározott villamos teljesítménye 100 kVA. A terv alapján 1248 db, egyenként 400 Wp
egységteljesítményű napelemes panel kiépítése az elvárás a Városi Uszoda lapostetején való elhelyezéssel.
Az inverterek névleges csatlakozási feszültsége: 3x230/400V. A kiserőmű villamos csatlakozásához a
kiserőmű inverterének AC oldali csatlakozási pontjától a visszwatt védelemig 0,4kV-os kábel csatlakozás
készül.
(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 kivitelezett napelem rendszerre az előírt 48 hónapon felül vállalt többlet
jótállás időtartama (min 0 max 12 hó) 15
2 Az M.2.3. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (min 0 max 5 db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002
II.2.9) További információ:
1.Ajánlatkérő a minőségi részszempontok esetén az egyenes arányosítás módszerét, az ajánlati ár esetén a
fordított arányosítás értékelési módszerét alkalmazza. A többlet jótállás esetében a maximális pontszámot
kapja a 12 hónap, vagy azt meghaladó többlet vállalás. A 0 hónap vállalása 0 pontot kap. A szakember
többlet tapasztalata esetében a maximális pontszámot kapja az 5 db, vagy azt meghaladó többlet vállalás.
A 0 db vállalása 0 pontot kap. Az M.2.3. szakember esetében ajánlatkérő a viszwattos védelemmel ellátott
napelemes erőmű kivitelezésében szerzett tapasztalatot értékeli.
2. A tejlesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számít, mely határidőbe a hálózati engedélyes
részéről a csatlakozási hozzájárulás beszerzésének időtartama is beleértendő.
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
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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:
04361 / 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: 1 Elnevezés: Biomassza kazánház és kapcsolódó létesítmények
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 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:
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(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
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Nemzeti azonosítószám: 25422359242
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25422359242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Hőtávvezeték kiépítése és hőközpontok átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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:
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: 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: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25422359242
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25422359242
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13961149244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13961149244
Hivatalos név: KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11841870219
Postai cím: Almádi Út 3. fszt. 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11841870219
Hivatalos név: Kiss Épületgépész Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12933615217
Postai cím: Tóvölgy Utca 4
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933615217
Hivatalos név: Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10422748208
Postai cím: Fehérvári Út 22.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10422748208
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Visszwatt-védelemmel ellátott napelemes kiserőmű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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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
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25422359242
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25422359242
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25809909242
Postai cím: Benczúr Utca 43. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25809909242
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13961149244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13961149244
Hivatalos név: KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11841870219
Postai cím: Almádi Út 3. fszt. 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11841870219
Hivatalos név: Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27193932203
Postai cím: Gesztenye Utca 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27193932203
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (13377/2022)
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:
Közvilágítási kábelhálózat fejlesztése 2022
Hivatkozási szám: EKR000430092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

698

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231400-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Közvilágítási kábelhálózat fejlesztése és meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos megvilágításának
kiépítése 2022.”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94390928 (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: V. Akadémia u-Vigyázó F. u gyalogátkelő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

699

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
V. Akadémia utca-Vigyázó Ferenc utca gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 27 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db
10m-es Gizella típusú, egyedi stíl oszlop telepítésével, 1db Gizella stíl LED és 2 db Nosztalgia Ferenci
centrál átfeszítéses lámpatest (NEMA foglalattal) felszerelésével, 1 db új GURO szerelvénylappal,
földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
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II.2.1)

Elnevezés: XXI. Erdősor u-Csille u gyalogátkelő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
XXI. Erdősor utca – Csille utca gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 55 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db
60/76/3P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 2 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
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önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Elnevezés: Illatos út 13. gyalogátkelő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész:
IX. Illatos út 13. gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 46 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db
90/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 1 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 1 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
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Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Elnevezés: IX. Gubacsi út - Kén u gyalogátkelő
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész:
IX. Gubacsi út – Kén utca gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 40 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db
100/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 1 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Elnevezés: II. Kapy u - Nagybányai út gyalogátkelő
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. rész:
II. Kapy utca – Nagybányai út gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 55 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db
70/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 2 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XI. Lágymányosi u gyalogátkelő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8

34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. rész:
XI. Lágymányosi utca – Bercsényi utca gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 100 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db
80/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED és 1 db Lídia átfeszítéses
lámpatest (NEMA foglalattal) felszerelésével, 2 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat
helyreállítással. Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XI. Rétköz u 3-5 gyalogátkelő
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VII. rész:
XI. Rétköz utca 3-5. gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 79 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db L9,8
betonoszlop telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA foglalattal) felszerelésével, 1 db új GURO
szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése
szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
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2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XI. Rétköz u - Gazdagréti út gyalogátkelő
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8

34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VIII. rész:
XI. Rétköz utca – Gazdagréti út gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 74 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db L9,8
betonoszlop telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA foglalattal) felszerelésével, 1 db új GURO
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szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése
szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XI. Menyecske u 2 gyalogátkelő
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8
34928510-6

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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

708

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IX. rész:
XI. Menyecske utca 2. gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 75 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db
100/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 1 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XI. Menyecske u - Kérő u gyalogátkelő
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

További tárgyak:

709

45231400-9
45111000-8
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
X. rész:
XI. Menyecske utca – Kérő utca gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 75 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db
80/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 2 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
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Elnevezés: XI. Menyecske u (Neszményi u) gyalogátkelő
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

710

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XI. Menyecske utca – Neszményi út gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 22 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db
80/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 1 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
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A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Elnevezés: XI. Albertfalva u 9 gyalogátkelő
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XII. rész:
XI. Albertfalva u.9. gyalogátkelő
A jelzett címen kb. 125 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2
db 60/76/3P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 2 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
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II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Elnevezés: XI. Gazdagréti u (Csíkihegyek) gyalogátkelő
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XIII. rész:
XI. Gazdagréti utca- Csíkihegyek utca
A jelzett címen kb. 34 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db L9,8
betonoszlop telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA foglalattal) felszerelésével, 2 db új GURO
szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. Világítástechnikai jegyzőkönyv készítése
szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
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melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Elnevezés: X. Keresztúri út 130 gyalogátkelő
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XIV. rész:
X. Keresztúri út gyalogos-átkelőhely
A jelzett címen kb. 27 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db 90/76/4P
horganyzott, acél kandeláber telepítésével, 2 db Tweet LED lámpatest (NEMA foglalattal) felszerelésével, 2
db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. Világítástechnikai jegyzőkönyv
készítése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XIV. Nagy L. király útja 98-100 hálózatfejlesztés
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XV. rész:
XIV. Nagy Lajos király útja 98-100. közvilágítási hálózat fejlesztés
A jelzett címen kb. 250 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 4 db
80/76/4P típusú (RAL6004), horganyzott acél kandeláber telepítésével, 4 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 7 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
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:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XVII. 517 utca hálózatfejlesztés
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XVI. rész:
XVII. 517. utca közvilágítási hálózat fejlesztés
A jelzett címen kb. 222 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 8 db
80/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 8 db Tweet LED lámpatest (NEMA foglalattal)
felszerelésével, 8 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XIV. Vezér u 28/b hálózatfejlesztés
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XVII. rész:
XIV. Vezér utca közvilágítási hálózat fejlesztés
A jelzett címen kb. 120 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 3 db
100/76/4P típusú (RAL6004), horganyzott acél kandeláber telepítésével, 3 db Tweet LED lámpatest (NEMA
foglalattal) felszerelésével, 3 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
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2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XIII. Kubala László park
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8

34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XVIII. rész:
XIII. Kubala park közvilágítási hálózat fejlesztés
A jelzett címen kb. 290 m 4x10/10mm² és 435m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt
kell fektetni, 31db 40/76/3P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 31 db Glória park LED
lámpatest felszerelésével, 31 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

718

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.1)
Elnevezés: XVI. Lapos utca hálózatfejlesztés
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XIX. rész:
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XVI. Lapos utca közvilágítási hálózat fejlesztés
A jelzett címen kb. 105 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 3 db
60/76/3P és 1db 80/76/4P típusú, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 4 db Tweet LED lámpatest
(NEMA foglalattal) felszerelésével, 4 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat
helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 25
2 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatott szakember (Felelős műszaki vezető - MV-VI) alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár ( nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentumok, ekként szakmai ajánlatnak minősül,
melyre tekintettel amennyiben az árazott költségvetés az ajánlattétel során nem kerül csatolásra,
annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat
AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott költségvetési táblázatban az egységárakat kerek,
egész számban kell megadni.
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 140 nap, de legkésőbb 2022. november 15. napja
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető MVVI) szakmai többlettapasztalatának igazolása vonatkozásában a szakember által saját kezűleg aláírt
önéletrajzot (a közbeszerzési dokumentációban ÖNÉLETRAJZ minta csatolásra került, az önéletrajzot a
hivatkozott minta szerinti tartalommal kell csatolni/kitölteni) az ajánlatban csatolni kell.
A 3. sz. értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakember (felelős műszaki vezető - MV-VI) nevét
az ajánlatban kötelező feltüntetni (nyilatkozat minta a közbeszerzési dokumentációban található), annak
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06505 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: V. Akadémia u-Vigyázó F. u gyalogátkelő
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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
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Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9065900
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)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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V.2.10)
V.2.11)

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: XXI. Erdősor u-Csille u gyalogátkelő
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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
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Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2248070
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)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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V.2.10)
V.2.11)

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Illatos út 13. gyalogátkelő
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: 3
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2275890
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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14187834243
Postai cím: Mezőkövesd U. 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: IX. Gubacsi út - Kén u gyalogátkelő
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: 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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2122290
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
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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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14187834243
Postai cím: Mezőkövesd U. 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: II. Kapy u - Nagybányai út gyalogátkelő
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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2698990
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)
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
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: XI. Lágymányosi u gyalogátkelő
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: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 5294468
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: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
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)
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)
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V.2.10)
V.2.11)

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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: XI. Rétköz u 3-5 gyalogátkelő
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
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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: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 3859103
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: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: XI. Rétköz u - Gazdagréti út gyalogátkelő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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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: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 3416330
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: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: 1 (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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: XI. Menyecske u 2 gyalogátkelő
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: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 3995333
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)
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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: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: XI. Menyecske u - Kérő u gyalogátkelő
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: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 3811296
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
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Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: XI. Menyecske u (Neszményi u) gyalogátkelő
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: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 2816290
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: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
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)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.10)
V.2.11)

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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: XI. Albertfalva u 9 gyalogátkelő
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
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Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 5176165
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: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
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)
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: XI. Gazdagréti u (Csíkihegyek) gyalogátkelő
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: 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: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeromatik.hu
Telefon: +36 309781800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
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: 3130252
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: M.2. Villamos biztonsági
felülvizsgálatot végző szakember
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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Zeromatik Műszaki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28790051241
Postai cím: Forgách Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790051241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 14 Elnevezés: X. Keresztúri út 130 gyalogátkelő
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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: 2022/06/22 (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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2175600
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
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Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14187834243
Postai cím: Mezőkövesd U. 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 15 Elnevezés: XIV. Nagy L. király útja 98-100 hálózatfejlesztés
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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5662525
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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 16 Elnevezés: XVII. 517 utca hálózatfejlesztés
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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
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E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7816478
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)
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
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V.2.10)
V.2.11)

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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 17 Elnevezés: XIV. Vezér u 28/b hálózatfejlesztés
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
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Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4348870
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)
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 18 Elnevezés: XIII. Kubala László park
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: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19842883
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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 19 Elnevezés: XVI. Lapos utca hálózatfejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4634195
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: %
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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)
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10756056213
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625146241
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: É-B Hálózatszerelő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28995823241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995823241
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:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Bodrog Község Önkormányzata (13770/2022)
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: Bodrog Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15400860114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 54
Város: Bodrog
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7439
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Zoltán
Telefon: +36 303357064
E-mail: jegyzo@juta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bodrog.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:
Szennyvízkezelés Bodrog Községben VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000314932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

764

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Bodrog Község Önkormányzata
szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie Bodrog település belterületén 123 db helyrajzi számon 124 db.
különféle kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egyegy szikkasztórendszer, valamint 2 db monitoring kút telepítését. A részletes feladatokat a további
közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentumai tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 243436625 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
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Elnevezés: Szennyvízkezelés Bodrog Községben VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232420-2

765

Kiegészítő szójegyzék

45252100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Bodrog Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Bodrog Község Önkormányzata szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie Bodrog település belterületén 123 db. helyrajzi számon 124 db
különféle kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egyegy szikkasztórendszer, valamint 2 db monitoring kút telepítését. A részletes feladatokat a további
közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentumai tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a nyertes AT köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Villanyszerelés és kábelárok földmunkája,
- Szivárgó építés, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt berendezéseknek
kell lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel
kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik. A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének
megvalósítása. Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai
szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki
Dokumentáció (műszaki tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési
helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
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 hivatkozást,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell (pl. gyártói katalógussal).
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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 A felhívás M.1.1. pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés
telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 10
2 A felhívás M.1.2. pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésében szerzett
szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 5
3 A felhívás M.1.3. pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése során ellátott
villanyszerelési munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (hó) (0-24 hó) 5
4 A kötelező 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1.2-16
II.2.9) További információ:
1.) A II.2.7) pontban megjelölt teljesítési időtartam a munkaterület átadásától számítódik. A munkaterület
átadására a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül sor. A befejezési határidőbe
beletartozik a 3 hónapos próbaüzem időtartama, a megvalósulási dokumentációk elkészítése, és az
üzemeltetési engedély megszerzése. Előteljesítés lehetséges. A II.2.7) pontban ismertetett 10 hónapos
teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy a kivitelezési munkák vég határideje nem
haladhatja meg a 2023.04.30-i dátumot.
2.) A felhívás II.2.5) (Értékelési szempontok) pontjában meghatározott "szakember" a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

767

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:
09896 / 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: Szennyvízkezelés Bodrog Községben VP-6-7.2.1.2-16
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: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
E-mail: info@tartalyhaz.hu
Telefon: +36 304222681
Internetcím(ek): (URL) www.tartalyhaz.hu
Fax:
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220
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: 243436625
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: Felelő műszaki vezető
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

769

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

Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220
Hivatalos név: Megújuló Energia és Hulladékhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14907436202
Postai cím: Tábor Utca 12/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14907436202
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
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:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata (13881/2022)
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 XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735818243
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bp18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000333852022/
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
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Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Zsebők Zoltán Szakrendelő felújítása (EBP)
Hivatkozási szám: EKR000333852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

772

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest XVIII. kerületi Zsebők Zoltán Szakrendelő korszerűsítése és bővítése, homlokzat-,
tetőrekonstrukció és hűtőrendszer kiváltás, valamint optikai hálózat kiépítés, az Egészséges Budapest
Program, valamint a Horizon 2020 Program keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 622789444 (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: Zsebők Zoltán Szakrendelő felújítása (EBP)
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1183 Budapest, Thököly út 3. (hrsz: 155447/19, 155447/18)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 1183 Budapest, Thököly út 3. szám alatt található Zsebők Zoltán Szakrendelő 1984-ben épült. A közel 40
éves épület már nem felel meg a mai kor elvárásainak, ezért kiemelten fontos a korszerűsítése.
Felújításra és hőszigetelésre kerül az épület teljes homlokzata az összes nyílászáró cseréjével, valamint a
teljes tetőfelület hő- és vízszigeteléssel. Homlokzati zöldfal készül egyedi acél tartóvázzal. Az épületben az
optikai kábel kiváltás is megtörténik.
Az épület 1980-ban épült lapostetős épület, mely nem áll műemlék védelem alatt.
Szintek száma: 7 (földszint + 6 emeleti szint).
Hasznos alapterület: 5.969 m2 (fűtött alapterület).
A beruházás főbb mutatószámai:
- homlokzati hőszigetelése ~2200 m2-en, az összes nyílászáró cseréje.
- tetőfelújítás hő-és vízszigeteléssel ~980 m2-en.
- zöldhomlokzat kialakítása a hozzá kapcsolódó öntözőrendszerrel, zöldfelületű/növényesített
klímahomlokzatok kialakítása ~950 m2-en.
- a homlokzatokról leszerelt split klímák kiváltására a teljes épület hűtési rendszerének ellátása új központi
folyadékhűtős rendszerrel a szükséges járulékos munkákkal.
A megrendelő a szomszédos telken biztosítja a felvonulási területet.
Amennyiben a kivitelező a közterületen kívánnak tárolni, úgy a tárolással kapcsolatban, ill. a
munkavégzéssel, forgalomtereléssel kapcsolatban is, a szükséges engedélyek beszerzése a kivitelező
feladata és költsége.
Az építkezés során - ha szükséges - az ideiglenes közművek kiépítése, díjfizetése és az ahhoz szükséges
ügyintézés, engedélyeztetés a kivitelező feladata.
A kivitelező feladata és költsége a tervdokumentáció részét képező valamennyi engedély és hozzájárulás
meghosszabbításának lebonyolítása, amennyiben azok érvényessége a kivitelezés ideje alatt lejár.
A kivitelezési munkákkal kapcsolatos további elvárások a Szerződéstervezet mellékletét képező "Műszaki
feltételek" című dokumentumban szerepelnek.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az egészségügyi intézet a felújítás alatt folyamatosan üzemel!
Erre tekintettel a kiadott "Műszaki feltételek" előírásainak betartása kötelező, az ettől való - engedély
nélküli - eltérés kötbér érvényesítését vonja maga után.
A műszaki átadás-átvétel lezárásának véghatárideje: 2022. december 20.
A homlokzati nyílászárók kivitelezési (kötbérterhes) részhatárideje: 2022. augusztus 31.
A beruházás részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Egészséges Budapest Program
keretében, részben az Európai Bizottság által a Horizon 2020 Program keretében nyújtott támogatásból
valósul meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama az építészeti elemekre (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 5
2 Jótállás időtartama a gépészeti elemekre (min. 24 hónap, max. 60 hónap) 5
3 Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 84 hónap) 5
4 Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 44 hónap) 5
5 Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 44 hónap) 5
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6 Az M.2.4) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 44 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (nettó, HUF) 5% tartalékkerettel / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az árazatlan költségvetésben opciós tételeket határozott meg, az alábbi
tárgykörökben:
- rendelő fan-coil;
- díszvilágítás - lámpatest.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására, de ezek beárazása
az ajánlatban kötelező. Megrendelő a vételi opciós jogát a szerződéskötés időpontjáig gyakorolja.
Ajánlatkérő fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy akár az összes opciós tételt, de akár azokból
egyet-egyet megrendeljen. Az opciós tételek megrendelése a szerződéses határidők meghosszabbítását
nem alapozza meg. A megrendelt opciós tételek ellenértékéről külön részszámla nyújtható be.
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: 101003818 (Horizon 2020 Program)
II.2.9) További információ:
1.
A beruházás az Egészséges Budapest Program részeként, a Magyar Állam által nyújtott költségvetési
támogatásból valósul meg.
Továbbá a zöldhomlokzat kialakítása az Európai Bizottság által a Horizon 2020 Program keretében nyújtott
támogatásból valósul meg (projektazonosító: 101003818)
2.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár" esetén: fordított arányosítás,
- a „szakmai tapasztalat" és a „jótállás” esetén arányosítás.
Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.
3.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

775

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:
06743 / 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: VR18-155-1/2022 Rész száma: Elnevezés: Zsebők Zoltán Szakrendelő felújítása (EBP)
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: 2022/06/29 (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: APCOA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 23369593242
Postai cím: JÓZSEF. KRT 69
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: apcoakft.2011@gmail.com
Telefon: +36 203375590
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23369593242
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: 622789444
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: Alvállalkozók
területe: Hőszigetelés, felületképzés, külső homlokzat kialakítása, meglévő optikai hálózat bontása,
új hálózat kialakítása, MV-TE felelős műszaki vezetés, lapostető bontási, szigetelési és építési munkái,
építményvillamossági felelős műszaki vezetés, építészeti felelős műszaki vezetés, épületgépészeti
feladatok, folyadékhűtő kiépítése, nyílászárók cseréje.
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913095213
Postai cím: Üllői Út 809/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913095213
Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13565884243
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13565884243
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13240567242
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242
Hivatalos név: Bria-Inter Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22716332213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3. fsz. 12.
Város: Aszód
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NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2170
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22716332213
Hivatalos név: APCOA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 23369593242
Postai cím: JÓZSEF. KRT 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23369593242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A beruházás az Egészséges Budapest Program részeként, a Magyar Állam által nyújtott költségvetési
támogatásból valósul meg.
Továbbá a zöldhomlokzat kialakítása az Európai Bizottság által a Horizon 2020 Program keretében nyújtott
támogatásból valósul meg (projektazonosító: 101003818)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Debreceni Egyetem (14027/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seregi Dóra
Telefon: +36 5251270074490
E-mail: seregi.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-1136 Auditórium Max. feletti tetőrekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000580722022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45442300-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem főépületének tetőrekonstrukciójaként, az Auditórium
Maximum feletti huzalháló betétes üvegek cseréjére és az északi oldalon lévő timpanon fémlemez
fedésének felújítására.
A nyertes ajánlattevő feladata, a műszaki dokumentációban található műszaki leírás és árazatlan
költségvetés alapján a felújítási munkák kivitelezése.
A meglevő 28 db huzalháló betétes üvegeket edzett biztonsági üvegre, illetve az üvegtető körüli
fémlemez fedést VM Zinc lemez fedésre cseréljük. Az északi timpanon feletti meglévő elöregedett,
korrodált fémlemez fedést Zinc lemez fedésre cseréljük. A lebontott fémlemezfedés alatt lévő
alátétdeszkázatot átvizsgáljuk, amennyiben szükséges helyenként cseréljük, gomba-rovar-és
lángmentesítéssel látjuk el, a megmaradó, régi deszkázat mindkét oldalát szintén gomba-rovar-és
lángmentesítő kezelést kap. A beázások megelőzése érdekében a deszkázat és az attikafal felületére a
korcolt fémlemezfedés alá 1 rtg. üvegfátyol betétes szigetelőlemezt helyezünk el lángolvasztással.
A beruházáshoz kapcsolható főbb tételek és mennyiségek:
üvegtáblák cseréje: 87 m2
kettős hódfarkú cserépfedés: 120 m2
fémlemez fedés:45 m2
A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, organizációs
leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített
típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést
elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 55898071 (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: DEK-1136 Auditórium Max. feletti tetőrekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212314-0

További tárgyak:

45261211-6

Kiegészítő szójegyzék

45261310-0
45441000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 22246/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem főépületének tetőrekonstrukciójaként, az Auditórium
Maximum feletti huzalháló betétes üvegek cseréjére és az északi oldalon lévő timpanon fémlemez
fedésének felújítására.
A nyertes ajánlattevő feladata, a műszaki dokumentációban található műszaki leírás és árazatlan
költségvetés alapján a felújítási munkák kivitelezése.
A meglevő 28 db huzalháló betétes üvegeket edzett biztonsági üvegre, illetve az üvegtető körüli
fémlemez fedést VM Zinc lemez fedésre cseréljük. Az északi timpanon feletti meglévő elöregedett,
korrodált fémlemez fedést Zinc lemez fedésre cseréljük. A lebontott fémlemezfedés alatt lévő
alátétdeszkázatot átvizsgáljuk, amennyiben szükséges helyenként cseréljük, gomba-rovar-és
lángmentesítéssel látjuk el, a megmaradó, régi deszkázat mindkét oldalát szintén gomba-rovar-és
lángmentesítő kezelést kap. A beázások megelőzése érdekében a deszkázat és az attikafal felületére a
korcolt fémlemezfedés alá 1 rtg. üvegfátyol betétes szigetelőlemezt helyezünk el lángolvasztással.
A beruházáshoz kapcsolható főbb tételek és mennyiségek:
üvegtáblák cseréje: 87 m2
kettős hódfarkú cserépfedés: 120 m2
fémlemez fedés:45 m2
A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, organizációs
leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített
típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést
elfogadja.
(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 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár 5 % tartalékkerettel (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:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján megjelent útmutatója szerint: minőségi
értékelési szempont: egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: DEK-1136 Auditórium Max. feletti tetőrekonstrukció
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: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DESZIG Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10584095209
Postai cím: Balaton Utca 127
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: mail@deszig.hu
Telefon: +36 302182902
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10584095209
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: 55898071
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: DESZIG Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10584095209
Postai cím: Balaton Utca 127
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10584095209
Hivatalos név: Cívis-Bau Építőipari és Tervező Kivitelező Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 11145246209
Postai cím: Kérész Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11145246209
Hivatalos név: AGALON Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26261102215
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26261102215
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:
2022/04/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- DESZIG Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen Balaton Utca 127., 10584095-2-09);
- AGALON Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor Utca 25., 26261102-2-15);
- Cívis-Bau Építőipari és Tervező Kivitelező Kft. (4034 Debrecen Kérész Utca 3., 11145246-2-09).
Nyertes Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
- DESZIG Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen Balaton Utca 127., 10584095-2-09).
Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (13953/2022)
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: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23733251241
Postai cím: Naphegy Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göttlinger Anita
Telefon: +36 703237327
E-mail: gottlinger.anita@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://djnkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://djnkft.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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

788

x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.
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:
Gépjármű bérlet és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000309592021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34110000-1
PA01-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bérleti keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás „Gépjármű bérlet és kapcsolódó
szolgáltatások”tárgyban.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya hosszú távú gépjármű bérleti keretmegállapodás kötése és
flottakezelésiszolgáltatások nyújtása a felhívásban és a műszaki leírásban foglaltak szerint, a
GINOP 6.1.2-15-2015-00001, GINOP3.1.6-20-2021-00001, GINOP 3.2.8.-20-2020-00001, GINOP
3.3.2-16-2017-00001 projektek , valamint Ajánlatkérőkésőbbiekben jelentkező támogatási
szerződésekhez kapcsolódó európai uniós projektekben résztvevő munkatársainakmunkavégzéséhez, a
projektmunkatársak külső helyszínen történő szakmai egyeztetéseinek elősegítése érdekében.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a
keretmegállapodásbanelőirányozott teljes mennyiséget a nettó 50.000.000,- Ft-os keretösszeg (a
továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő e tekintetben rögzíti, hogy nettó 20.000.000,- Ft összeg lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a
keretösszeg
kötelezettségvállalással érintett részéből tervezetten 7 darab, a Műszaki leírásban részletezett
követelményeknekmindenben
megfelelő gépjárművet kíván bérelni. A 7 darab gépjármű tervezetten az alábbi futamidőkre vonatkozóan
kerülnebérlésre: 2 darab gépjármű esetén tervezetten 5 hónap, 1 darab gépjármű esetén tervezetten 13
hónap, 2 darabgépjármű esetén tervezetten 19 hónap, 2 darab gépjármű esetén tervezetten 22 hónap.
Az ajánlattevő ajánlatában rögzíteni köteles az általa megajánlott gépjármű típusát (gyártmány, típus,
szériafelszereltség,motor, váltó, teljesítmény). Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a keretmegállapodás
alapján az adott közvetlenmegrendelés eredményeként megkötött valamennyi egyedi bérleti szerződést
az általa megajánlott gépjárművel teljesíti.
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Amennyiben a megkötendő keretmegállapodás időtartama alatt (beleértve az egyes egyedi bérleti
szerződésekidőtartamát is) a nyertes ajánlattevő által megajánlott gépjármű már nem elérhető, úgy
Ajánlatkérő megfelelőteljesítésnek tekinti ugyanazon gépjármű modellfrissített vagy utódmodell
változatát, azzal, hogy a modellfrissített vagyutódmodell változatnak minden tekintetben meg kell felelnie
a Műszaki leírásban meghatározott műszakikövetelményeknek és a nyertes ajánlattevő által tett műszaki
specifikációnak, vagy az abban foglaltaknál Ajánlatkérőszámára kedvezőbb műszaki paraméterekkel
kell rendelkeznie, továbbá nyertes ajánlattevőnek a modellfrissített vagyutódmodell változatot az
ajánlatában megállapított bérleti díjon kell szolgáltatnia. Amennyiben a megajánlottgépjárműtípus
modellfrissített, illetve utódmodell változata nem felel meg a Műszaki leírásban foglaltaknak és a
nyertesajánlattevő által tett műszaki specifikációnak egyaránt, úgy Ajánlatkérő megfelelő teljesítésnek
tekinti más, a Műszakileírásban meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő gépjárműtípussal
való teljesítést, azzal, hogy a bérleti díjebben az esetben sem módosulhat. Az ajánlatban foglaltakhoz
képest új gépjárműtípussal történő teljesítés eseténnyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére
átadni a hivatalos magyarországi importőr nyilatkozatát, mely igazolja,hogy a nyertes ajánlattevő által
megajánlott modell már nem elérhető,
továbbá a modellfrissített vagy utódmodell változat nem felel meg az ajánlattevő által tett műszaki
specifikációnak.
Ajánlatkérő – figyelemmel arra, hogy az egyes gépjárművek bérletét és illetve azokra vonatkozó
szolgáltatásokatkifejezetten európai uniós forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
továbbá ezen projektköltségvetésekterhére kívánja igénybe venni – előzetesen rögzíti, hogy a
keretmegállapodás alapján kötendő egyedi bérletiszerződések időtartama minimum 3, maximum
24 hónap lehet. A megjelölt minimális 3 hónap, illetőleg maximális 24hónap bérleti jogviszony
időtartamon belül Ajánlatkérő az egyedi bérleti szerződésben, az egyedi bérleti szerződésbenkifejezetten
megnevezett (projektazonosítószámmal megjelölt) projektek időtartamához igazodóan (a projekt
fizikaibefejezésének határidején belüli időtartamban) fogja meghatározni az adott bérleti jogviszony
pontos időtartamát(futamidő).
Ajánlatkérő a bérleti jogviszony pontos időtartamán túl az egyedi bérleti szerződésben fogja rögzíteni
a gépjármű(vek)darabszámát, a projekt azonosítószámát és megnevezését, melyhez/melyekhez
kapcsolódóan a gépjármű/gépjárművekigénybevétele történik, továbbá a nyertes ajánlattevő ajánlata
alapján a bérleti díj pontos összegét (futamidőre vetítvemegajánlott bruttó összegű havidíj/gépjármű).
A nyertes ajánlattevő feladata a keretmegállapodás hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés
időbeli hatálya alatta gépjárművek bérbeadása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
gépjárművek esetén a szállítási határidő valamennyi egyedi bérleti szerződés vonatkozásában egységesen
a nyertesajánlattevő által az értékelési részszempontra tett vállalása szerint alakul, mely legfeljebb 30 nap
lehet.
A személygépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, valamint a nyertes ajánlattevő
részletesfeladatait az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4329600 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

790

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Gépjármű bérlet és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
PA01-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya hosszú távú gépjármű bérleti keretmegállapodás kötése és
flottakezelésiszolgáltatások nyújtása a felhívásban és a műszaki leírásban foglaltak szerint, a
GINOP 6.1.2-15-2015-00001, GINOP3.1.6-20-2021-00001, GINOP 3.2.8.-20-2020-00001, GINOP
3.3.2-16-2017-00001 projektek , valamint Ajánlatkérőkésőbbiekben jelentkező támogatási
szerződésekhez kapcsolódó európai uniós projektekben résztvevő munkatársainakmunkavégzéséhez, a
projektmunkatársak külső helyszínen történő szakmai egyeztetéseinek elősegítése érdekében.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a
keretmegállapodásbanelőirányozott teljes mennyiséget a nettó 50.000.000,- Ft-os keretösszeg (a
továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő e tekintetben rögzíti, hogy nettó 20.000.000,- Ft összeg lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a
keretösszegkötelezettségvállalással érintett részéből tervezetten 7 darab, a Műszaki leírásban részletezett
követelményeknekmindenben megfelelő gépjárművet kíván bérelni. A 7 darab gépjármű tervezetten az
alábbi futamidőkre vonatkozóankerülne bérlésre: 2 darab gépjármű esetén tervezetten 5 hónap, 1 darab
gépjármű esetén tervezetten 13 hónap, 2 darabgépjármű esetén tervezetten 19 hónap, 2 darab gépjármű
esetén tervezetten 22 hónap.
Az ajánlattevő ajánlatában rögzíteni köteles az általa megajánlott gépjármű típusát (gyártmány, típus,
szériafelszereltség,motor, váltó, teljesítmény). Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a keretmegállapodás
alapján az adott közvetlenmegrendelés eredményeként megkötött valamennyi egyedi bérleti szerződést
az általa megajánlott gépjárművel teljesíti.
Amennyiben a megkötendő keretmegállapodás időtartama alatt (beleértve az egyes egyedi bérleti
szerződésekidőtartamát is) a nyertes ajánlattevő által megajánlott gépjármű már nem elérhető, úgy
Ajánlatkérő megfelelőteljesítésnek tekinti ugyanazon gépjármű modellfrissített vagy utódmodell
változatát, azzal, hogy a modellfrissített vagyutódmodell változatnak minden tekintetben meg kell felelnie
a Műszaki leírásban meghatározott műszakikövetelményeknek és a nyertes ajánlattevő által tett műszaki
specifikációnak, vagy az abban foglaltaknál Ajánlatkérőszámára kedvezőbb műszaki paraméterekkel
kell rendelkeznie, továbbá nyertes ajánlattevőnek a modellfrissített vagyutódmodell változatot az
ajánlatában megállapított bérleti díjon kell szolgáltatnia. Amennyiben a megajánlottgépjárműtípus
modellfrissített, illetve utódmodell változata nem felel meg a Műszaki leírásban foglaltaknak és a
nyertesajánlattevő által tett műszaki specifikációnak egyaránt, úgy Ajánlatkérő megfelelő teljesítésnek
tekinti más, a Műszakileírásban meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő gépjárműtípussal
való teljesítést, azzal, hogy a bérleti díjebben az esetben sem módosulhat. Az ajánlatban foglaltakhoz
képest új gépjárműtípussal történő teljesítés eseténnyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére
átadni a hivatalos magyarországi importőr nyilatkozatát, mely igazolja,hogy a nyertes ajánlattevő által
megajánlott modell már nem elérhető, továbbá a modellfrissített vagy utódmodell változatnem felel meg
az ajánlattevő által tett műszaki specifikációnak.
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Ajánlatkérő – figyelemmel arra, hogy az egyes gépjárművek bérletét és illetve azokra vonatkozó
szolgáltatásokatkifejezetten európai uniós forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
továbbá ezen projektköltségvetésekterhére kívánja igénybe venni – előzetesen rögzíti, hogy a
keretmegállapodás alapján kötendő egyedi bérletiszerződések időtartama minimum 3, maximum
24 hónap lehet. A megjelölt minimális 3 hónap, illetőleg maximális 24hónap bérleti jogviszony
időtartamon belül Ajánlatkérő az egyedi bérleti szerződésben, az egyedi bérleti szerződésbenkifejezetten
megnevezett (projektazonosítószámmal megjelölt) projektek időtartamához igazodóan (a projekt
fizikaibefejezésének határidején belüli időtartamban) fogja meghatározni az adott bérleti jogviszony
pontos időtartamát(futamidő).
Ajánlatkérő a bérleti jogviszony pontos időtartamán túl az egyedi bérleti szerződésben fogja rögzíteni
a gépjármű(vek)darabszámát, a projekt azonosítószámát és megnevezését, melyhez/melyekhez
kapcsolódóan a gépjármű/gépjárművekigénybevétele történik, továbbá a nyertes ajánlattevő ajánlata
alapján a bérleti díj pontos összegét (futamidőre vetítvemegajánlott bruttó összegű havidíj/gépjármű).
A nyertes ajánlattevő feladata a keretmegállapodás hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés
időbeli hatálya alatta gépjárművek bérbeadása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
A gépjárművek esetén a szállítási határidő valamennyi egyedi bérleti szerződés vonatkozásában
egységesen a nyertesajánlattevő által az értékelési részszempontra tett vállalása szerint alakul, mely
legfeljebb 30 nap lehet.
A személygépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, valamint a nyertes ajánlattevő
részletesfeladatait az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokat (atovábbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt
az Ajánlatifelhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő egységesen (min. 1., max. 30 naptári nap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (bruttó Ft/hó/gépjármű) / 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 3.3.2-16-2017-00001
II.2.9) További információ:
További projektek számai: GINOP 3.2.8.-20-2020-00001, GINOP 3.1.6-20-2021-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04733 / 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: DJNKFT-1730-0013-47/2022 - Közvetlen megrendelés 6.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25021082213
Postai cím: Kárpitos Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: pecoll.jozsef@cfseurope.hu
Telefon: +36 209180582
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021082-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3148800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3148800
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25021082213
Postai cím: Kárpitos Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021082-2-13
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DJNKFT-1730-0013-78/2022 - Közvetlen megrendelés 7.
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: 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: CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25021082213
Postai cím: Kárpitos Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország

794
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E-mail: pecoll.jozsef@cfseurope.hu
Telefon: +36 209180582
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021082-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1180800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1180800
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
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V.2.10)
V.2.11)
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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: CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25021082213
Postai cím: Kárpitos Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021082-2-13
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:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

797

Eötvös József Főiskola (13965/2022)
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: Eötvös József Főiskola
Nemzeti azonosítószám: 15308988203
Postai cím: Szegedi Út 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paska Mihály
Telefon: +36 79524624
E-mail: paska.mihaly@ejf.hu
Fax: +36 79524624
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ejf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ejf.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
B épület engedélyes és kiviteli tervek készítése
Hivatkozási szám: EKR000696942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Eötvös József Főiskola Felsőoktatási intézmény gyakorlati oktatását szolgáló „B” épületének
energiahatékony kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósítása során az
oktatási épületrész átalakítását tervezzük, mely belső átalakítással és külső energetikai
korszerűsítéssel, valamint akadálymentesítéssel járna. Az akadálymentesítés során szeretnénk
valamennyi szint akadálymentesítését, mely csak személyi felvonó alkalmazásával lehetséges.
A személyfelvonó mivel érintheti az épület településképi kialakítását, és födémszerkezet
átvágását is, mely statikai átalakítással járna, ezért mindenképp indokolt a jogerőre
emelkedett engedélyez terv módosítása.
Engedély adatai:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 202100113931
Iratazonosító: IR-000697846/2022
Iktatószám: BK/ETDR/23-10/2022
MŰSZAKI TARTALOM
6500 Baja, Szabadka u. 1., hrsz.: 735/2 alatti ingatlanon meglévő „B” ÉPÜLET átalakításához
szükséges engedélyezési tervek módosításához, valamint komplett kiviteli tervdokumentációk
elkészítésére:
Az ajánlatnak két részből kell állnia:
- Engedélyezési tervdokumentáció módosítása (lift, zöldtető miatt)
- Komplett építész és szakági kiviteli tervek készítése
A bővítéssel érintett helyiségek alapterülete: 107,06 m2
Építési engedéllyel NEM érintett épületrészen átalakítással érintett helyiségek alapterülete:
földszint: 617,99 m²
I. emelet: 502,81 m²
II. emelet: 498,99 m²
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Összesen: 1619,79 m2
A.) energetikai átalakítást érintő, valamint akadálymentesítéssel összefüggő kiviteli tervek
(homlokzat szigetelés, alsó-felső födém szigetelés, zöldtető kialakítása, napelemes rendszerek,
fűtési rendszer, akadálymentesítési feladatok, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, lift,
kerékpártároló kialakítása, akadálymentes parkoló, és térkövezés kialakítása)
B/1. Energetikai átalakítást érintő, korszerű levegő-víz hőszivattyú kiviteli terveinek
elkészítése, meglévő fűtőkészülékek integrálása új hőszivattyúval. (hibrid rendszer) A komplett
fűtési és hűtési technológia tartalmazza a megújuló és hagyományos energiaforrás(gáz)
felhasználását. (opciós tétel)
B/2. Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (I. – II. emeleti helyiségek funkcióváltása
során kialakuló szálláshelyekhez és kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó építészeti, gépészeti,
villamossági (szakági) kiviteli tervek.
Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (helyiségek funkcióváltása, gyengeáram,
erősáram, tűzjelző rendszer, szellőzés, víz és szennyvízelvezetés, vagyonvédelem) (opciós tétel)
1. Építési engedély módosításának dokumentációs tartalma:
Az építész tervek a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ
ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar
Építész Kamara Útmutató szerint
2. Építész kiviteli tervdokumentáció tartalma: 7/2006. (VI.24.) rendeletnek megfelelően
Az építész kiviteli tervdokumentáció az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rend. 23. §; a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ
ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar
Építész Kamara Útmutató; valamint a Magyar Építész Kamara 2017.05.19-i Küldöttgyűlése által
elfogadott A KIVITELI TERVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint
készül.
3. Szakági kiviteli tervdokumentációk tartalma:
A szakági kiviteli tervdokumentációk az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rend. 22.; 22/A. és 23. §; valamint a Magyar Mérnöki Kamara 2017.évben kiadott
TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint készülnek.
Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban (KD).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22900000 (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: B épület engedélyes és kiviteli tervek készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Eötvös József Főiskola Felsőoktatási intézmény gyakorlati oktatását szolgáló „B” épületének
energiahatékony kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósítása során az oktatási
épületrész átalakítását tervezzük, mely belső átalakítással és külső energetikai korszerűsítéssel, valamint
akadálymentesítéssel járna. Az akadálymentesítés során szeretnénk valamennyi szint akadálymentesítését,
mely csak személyi felvonó alkalmazásával lehetséges. A személyfelvonó mivel érintheti az épület
településképi kialakítását, és födémszerkezet átvágását is, mely statikai átalakítással járna, ezért
mindenképp indokolt a jogerőre emelkedett engedélyez terv módosítása.
Engedély adatai:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 202100113931
Iratazonosító: IR-000697846/2022
Iktatószám: BK/ETDR/23-10/2022
MŰSZAKI TARTALOM
6500 Baja, Szabadka u. 1., hrsz.: 735/2 alatti ingatlanon meglévő „B” ÉPÜLET átalakításához szükséges
engedélyezési tervek módosításához, valamint komplett kiviteli tervdokumentációk elkészítésére:
Az ajánlatnak két részből kell állnia:
- Engedélyezési tervdokumentáció módosítása (lift, zöldtető miatt)
- Komplett építész és szakági kiviteli tervek készítése
A bővítéssel érintett helyiségek alapterülete: 107,06 m2
Építési engedéllyel NEM érintett épületrészen átalakítással érintett helyiségek alapterülete:
földszint: 617,99 m²
I. emelet: 502,81 m²
II. emelet: 498,99 m²
Összesen: 1619,79 m2
A.) energetikai átalakítást érintő, valamint akadálymentesítéssel összefüggő kiviteli tervek (homlokzat
szigetelés, alsó-felső födém szigetelés, zöldtető kialakítása, napelemes rendszerek, fűtési rendszer,
akadálymentesítési feladatok, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, lift, kerékpártároló kialakítása,
akadálymentes parkoló, és térkövezés kialakítása)
B/1. Energetikai átalakítást érintő, korszerű levegő-víz hőszivattyú kiviteli terveinek elkészítése, meglévő
fűtőkészülékek integrálása új hőszivattyúval. (hibrid rendszer) A komplett fűtési és hűtési technológia
tartalmazza a megújuló és hagyományos energiaforrás(gáz) felhasználását. (opciós tétel)
B/2. Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (I. – II. emeleti helyiségek funkcióváltása során
kialakuló szálláshelyekhez és kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó építészeti, gépészeti, villamossági
(szakági) kiviteli tervek.
Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (helyiségek funkcióváltása, gyengeáram, erősáram,
tűzjelző rendszer, szellőzés, víz és szennyvízelvezetés, vagyonvédelem) (opciós tétel)
1. Építési engedély módosításának dokumentációs tartalma:
Az építész tervek a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar Építész Kamara Útmutató
szerint
2. Építész kiviteli tervdokumentáció tartalma: 7/2006. (VI.24.) rendeletnek megfelelően
Az építész kiviteli tervdokumentáció az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rend. 23. §; a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar Építész Kamara Útmutató;
valamint a Magyar Építész Kamara 2017.05.19-i Küldöttgyűlése által elfogadott A KIVITELI TERVEK
TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint készül.
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3. Szakági kiviteli tervdokumentációk tartalma:
A szakági kiviteli tervdokumentációk az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rend. 22.; 22/A. és 23. §; valamint a Magyar Mérnöki Kamara 2017.évben kiadott
TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint készülnek.
Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban (KD).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 20
2 3. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen
felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 15
3 4. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen
felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Tervezői díj (nettó forint) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervezési munka során a tervező feladata a feladatleírásban megfogalmazott alapelvek
alapján a rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezése és kiviteli tervek készítése.
Az alábbi két tételt ajánlatkérő opcionálisan kívánja megrendelni:
B/1. Energetikai átalakítást érintő, korszerű levegő-víz hőszivattyú kiviteli terveinek elkészítése, meglévő
fűtőkészülékek integrálása új hőszivattyúval. (hibrid rendszer) A komplett fűtési és hűtési technológia
tartalmazza a megújuló és hagyományos energiaforrás(gáz) felhasználását.
B/2. Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (I. – II. emeleti helyiségek funkcióváltása során
kialakuló szálláshelyekhez és kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó építészeti, gépészeti, villamossági
(szakági) kiviteli tervek.
Az opcionális rész pontos meghatározása a műszaki leírásban található.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő
Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére
megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul
visszaigazolja.
Az opció abban az esetben hívható le, amennyiben a szerződés hatálya alatt nyilatkozat formájában
jelzésre kerül, hogy az ajánlatkérő igényt tart rá.
A B/1. jelű opcionális rész kapcsán a lehívás további feltétele, hogy az ajánlatkérő erre vonatkozóan
benyújtott támogatásra irányuló igénye elfogadásra kerüljön.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési
jogosultsága nincs.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
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: RRF-2.1.2-21-2022-00025, opc. KEHOP-5.2.15.-21.
II.2.9) További információ:
Felolvasólap szerinti alapmennyiségek: nettó 16.800.000 HUF
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B/1 opciós tétel: nettó 3.210.000 HUF
B/2 opciós tétel: nettó 2.890.000 HUF
Összesen: nettó 22.900.000 HUF
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:
10306 / 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: B épület engedélyes és kiviteli tervek készítése
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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Arkett Építészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14552380203
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Érsekcsanád
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6347
Ország: Magyarország
E-mail: arkett@arkett.hu
Telefon: +36 209925542
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14552380203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25360000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: L & L Építész Iroda Építőipari, Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22887632209
Postai cím: Emőd Sor 8
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: ludmanlajos64@gmail.com
Telefon: +36 304457862
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22887632209
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
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: Arkett Építészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14552380203
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Érsekcsanád
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6347
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14552380203
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13079909243
Postai cím: 10767/1/A/1 Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243
Hivatalos név: L & L Építész Iroda Építőipari, Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22887632209
Postai cím: Emőd Sor 8
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22887632209
Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11474762211
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Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26295464241
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241
Hivatalos név: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22743831243
Postai cím: Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22743831243
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
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:
A felhívás VI.3.9) 12. pontja alapján az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését alkalmazza,
vagyis az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
A következő ajánlattevők ajánlatai nem kerültek elbírálásra jelen eljárásban:
- MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
- Perfektum Építész Kft.
- MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
A szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll
és felhasználható.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (13824/2022)
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: 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: Csonka Zoltán
Telefon: +36 12997420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.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: Szennyvízelhelyezés és kezelés
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:
A-vonali biológiai műtárgy felújítása
Hivatkozási szám: EKR000401612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

808

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45252127-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén az „A” vonali medencékben levő
kotró berendezés vezetősínpárjainak cseréje.
Főbb feladatok:
1. Felújítási terv készítése
2. Medencénként elvégzendő munkanemek:
- Állványrendszer építése és bontása (4 folyosó)
- Régi, meghibásodott sínrendszer eltávolítása (4 folyosó)
- Régi sínrendszerek kiemelése, telepi deponálása, elszállítása
- Betonszerkezet sérüléseinek javítása
- Új vízszintes sínpár beépítése (4 folyosó)
-Sínpályák tartószerkezetének megfelelő kialakítása, kotrólapátok oldalirányú megtámasztásának
biztosítása
- 15 naptári napos próbaüzem lefolytatása
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás II.1.5. és II.2.7. pontjaiban meghatározott
időtartam a tervezés és kivitelezés teljesítési határidejének összege, mely határidőbe nem számít bele
az elkészült felújítási terv ellenőrzésének, jóváhagyatásának időtartama. Ajánlattevőnek figyelembe kell
vennie, hogy a kivitelezési munkálatok csak medencénként végezhetőek, így egyszerre csak egy medencét
lehet leüríteni. A munkaterület átadása is ennek következtében medencénként történik.
A részletes követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás, árazatlan költségvetés, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 63840000 (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: A-vonali biológiai műtárgy felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45252127-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe:
1044 Budapest, Tímár utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén az „A” vonali medencékben levő
kotró berendezés vezetősínpárjainak cseréje.
Főbb feladatok:
1. Felújítási terv készítése
2. Medencénként elvégzendő munkanemek:
- Állványrendszer építése és bontása (4 folyosó)
- Régi, meghibásodott sínrendszer eltávolítása (4 folyosó)
- Régi sínrendszerek kiemelése, telepi deponálása, elszállítása
- Betonszerkezet sérüléseinek javítása
- Új vízszintes sínpár beépítése (4 folyosó)
-Sínpályák tartószerkezetének megfelelő kialakítása, kotrólapátok oldalirányú megtámasztásának
biztosítása
- 15 naptári napos próbaüzem lefolytatása
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás II.1.5. és II.2.7. pontjaiban meghatározott
időtartam a tervezés és kivitelezés teljesítési határidejének összege, mely határidőbe nem számít bele
az elkészült felújítási terv ellenőrzésének, jóváhagyatásának időtartama. Ajánlattevőnek figyelembe kell
vennie, hogy a kivitelezési munkálatok csak medencénként végezhetőek, így egyszerre csak egy medencét
lehet leüríteni. A munkaterület átadása is ennek következtében medencénként történik.
A részletes követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás, árazatlan költségvetés, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállás (hónap) (maximum 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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: SZ-22000280/BERO2022 Rész száma: Elnevezés: A-vonali biológiai műtárgy felújítása
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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: 2022/06/30 (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: Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11506115216
Postai cím: Kígyós Major 1.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
E-mail: email@akvipatent.hu
Telefon: +36 306067880
Internetcím(ek): (URL) www.akvipatent.hu
Fax: +36 56487076
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11506115216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63840000
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 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: MM Épületgépészeti Kft
Nemzeti azonosítószám: 13808365243
Postai cím: Maros Utca 6/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13808365243
Hivatalos név: Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11506115216
Postai cím: Kígyós Major 1.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11506115216
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:
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:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13949/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
Észak-Budai HÜK Felújítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000674582022
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 Fővárosi Vízművek Zrt Békásmegyeri telephelyén, az Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltsége
a Víztermelési Osztály régi épületein osztozva üzemel. A jelenleg konténerekben működő
hálózatüzemeltetés, iroda jellegű funkcióit az ingatlanon meglévő, 1930-as években épült lakóépületbe
kerül átköltöztetésre, ezért az épület jelen dokumentáció szerinti építészeti, gépészeti és elektromos
felújítása szükséges.
A régi gépházban működő, hálózatüzemeltetéshez tartozó szociális terület felújítása és átalakítása
a munkakörülmények javítása miatt vált szükségessé: új zuhanyzó kialakítása, meglévő zuhanyzó
átalakítása, burkolatcserék és gépészeti átalakítások készülnek.
A telephely külső területein a gépkocsik, munkagépek parkolását, ömlesztett anyagok tárolását,
közlekedési útvonalakat szintén racionalizáljuk a rekonstrukciós munkák keretében.
Acél szerszámtárolók felújítása, előregyártott vasbetonos ömlesztett anyag tároló kialakítása, járdakészítés
és térvilágítás kialakítása a feladat.
Irodaépület kb. 160 m2, öltöző, zuhanyzó és wc-k kb. 150 m2 alapterületen teljes körű építészeti, gépészeti
és elektromos felújítással (aljzatok, válaszfalak, külső és belső nyílászárók). Udvaron 180 m2 előregyártott
vasbeton elemes ömlesztett anyag tároló kialakítása
A részletes feladat leírást a Közbeszerzési Dokumentumok (Műszaki leírás, Árazatlan költségvetés
tartalmazza)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 102677198 (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: Észak-Budai HÜK Felújítási munkák
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: A Fővárosi Vízművek Zrt Békásmegyeri telephelye 1039 Budapest,
Királyok u. 281-289.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Vízművek Zrt Békásmegyeri telephelyén, az Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltsége
a Víztermelési Osztály régi épületein osztozva üzemel. A jelenleg konténerekben működő
hálózatüzemeltetés, iroda jellegű funkcióit az ingatlanon meglévő, 1930-as években épült lakóépületbe
kerül átköltöztetésre, ezért az épület jelen dokumentáció szerinti építészeti, gépészeti és elektromos
felújítása szükséges.
A régi gépházban működő, hálózatüzemeltetéshez tartozó szociális terület felújítása és átalakítása
a munkakörülmények javítása miatt vált szükségessé: új zuhanyzó kialakítása, meglévő zuhanyzó
átalakítása, burkolatcserék és gépészeti átalakítások készülnek.
A telephely külső területein a gépkocsik, munkagépek parkolását, ömlesztett anyagok tárolását,
közlekedési útvonalakat szintén racionalizáljuk a rekonstrukciós munkák keretében.
Acél szerszámtárolók felújítása, előregyártott vasbetonos ömlesztett anyag tároló kialakítása, járdakészítés
és térvilágítás kialakítása a feladat.
Irodaépület kb. 160 m2, öltöző, zuhanyzó és wc-k kb. 150 m2 alapterületen teljes körű építészeti, gépészeti
és elektromos felújítással (aljzatok, válaszfalak, külső és belső nyílászárók). Udvaron 180 m2 előregyártott
vasbeton elemes ömlesztett anyag tároló kialakítása
A részletes feladat leírást a Közbeszerzési Dokumentumok (Műszaki leírás, Árazatlan költségvetés
tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 hónapos
jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, egész
hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

817

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) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta
meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
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: 4200230650 Rész száma: Elnevezés: Észak-Budai HÜK Felújítási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/30 (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: EU-Sport Sporteszközgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12932401243
Postai cím: Plébánia Utca 53 Barót köz 3.
Város: Budapest, XXII.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: eusportkft@gmail.com
Telefon: +36 304615431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12932401243
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: 102677198
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Érchegyi Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14409756213
Postai cím: Széchenyi Utca 41
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
E-mail: erchegyi@erchegyi.hu
Telefon: +36 205850200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12698231
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14409756213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 104648546 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: EU-Sport Sporteszközgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12932401243
Postai cím: Plébánia Utca 53 Barót köz 3.
Város: Budapest, XXII.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12932401243
Hivatalos név: Érchegyi Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14409756213
Postai cím: Széchenyi Utca 41
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14409756213
Hivatalos név: MBFT Magyarország építőiparai tervező és kivitelező Bt
Nemzeti azonosítószám: 22157014243
Postai cím: Selmecbánya Utca 10 158540
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22157014243
Hivatalos név: ÁD-BÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10414411242
Postai cím: Huszár Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10414411242
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
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1) Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
Ajánlattevő neve: EU-Sport Sporteszközgyártó Kft.
Székhelye: 1221 Budapest, XXII. Plébánia Utca 53 Barót köz 3.
Adószáma: 12932401-2-43
Ajánlattevő neve: Érchegyi Generál Kft.
Székhelye: 2025 Visegrád Széchenyi Utca 41
Adószám:14409756-2-13
Ajánlattevő neve: MBFT Magyarország építőiparai tervező és kivitelező Bt
Székhelye: 1183 Budapest Selmecbánya Utca 10 158540
Adószám: 22157014-2-43
Ajánlattevő neve: ÁD-BÁR Építőipari Kft
Székhelye: 1074 Budapest Huszár Utca 10
Adószám:10414411-2-42
2) Ajánlatkérő az eljárás eredményessége érdekében, a második legkedvezőbb ajánlat esetében,pénzügyi
átcsoportosítással megemelte a rendelkezésre álló fedezet összegét.
3) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és
lajstromszáma: Dévai Andrea, 00685
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ibrány Város Önkormányzata (14094/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ibrány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732262215
Postai cím: Árpád Utca 5-7.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trencsényi Imre
Telefon: +36 42527017
E-mail: phibrany@gmail.com
Fax: +36 42527017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ibrany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Zöld város kialakítása Ibrányban"
Hivatkozási szám: EKR000178552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

823

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 beruházás 3 projektelemre bontható, a 3 projektelem megvalósítási helyszíne eltér egymástól.
1. Nonprofit szolgáltatóház kialakítása – A meglévő Ady Endre utca, 1629/1 hrsz- ú ingatlan teljes
felújítása, 758,17 m2 hasznos alapterületű, pince 98,25 m2, földszint 508,58 m2, földszint teraszrésszel
együtt 659,92 m2 kialakítású, közösségi térrel, rendezvénytérrel, oktatóteremmel, nyugdíjas házzal, 5 db
irodával, férfi-női mosdóval és vécével, akadálymentes mosdóval.
2. Városközpont fejlesztése
- Árpád utca átkötő út építése – hrsz: 1226/1, 1315/2, 1315/3, 1317, 1321/1, min. 5 méter széles, két
forgalmi sávos teljes hossza 0+78 méter hosszú, 4 cm AC 11 jelű aszfaltbeton kopóréteg, 8 cm AC 22 jelű
melegbitumenes alap, 20 cm kohósalak/FZKA rétegrend
- Városközpont kertészeti megújítása – Ibrányi László szobor körüli park megújítása 1326/3, 1321/1,
1226/1, 1326/2 hrsz-ú ingatlanokon cserjék és egynyári ágyak ültetése, füvesítés, térkőburkolat készítése
és a hozzá szükséges szegélyek kialakítása; Testvérvárosi park kialakítása a 1321/3 hrsz-ú területen
faírtás és új fák telepítése, cserjék és egynyári ágyak ültetése, füvesítés, térkőburkolat készítése,
zúzottkőburkolat létrehozása és a burkalotokhoz szükséges szegélyek kialakítása, utcabútorok beszerzése;
Napvédelem létesítése az 1315/2, 1315/3 hrsz-ú ingatlanon, növényállomány alakítása faírtással és
ültetéssel; Útcsatlakozás körüli zöldfelület kialakítása a 1226/1, 1315/2, 1315/3, 1317, 1321/1 hrszú területeken, faírtás és ültetés, cserje és egynyári ágyak ültetése, füvesítés, térkő burkolat készítése
gyalogos közlekedéshez, térkő burkolat készítése gépjárműves közlekedéshez, utcabútorok beszerzése;
Polgármesteri Hivatal körüli tér korrekciója a 1315/2, 1315/3, 1315/5 hrsz-ú ingatlanon, fairtás és ültetés,
cserje és egynyári ágyak ültetése, térkő burkolat készítése, burkolatépítéshez kapcsolódó szegélyek
létrehozása, utcabútor beszerzése; Parkoló testvérvárosi parkhoz az 1315/3, 1317 hrsz-ú területen, faírtás
és ültetés, füvesítés, parkolóterület burkolatának készítése

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

824

- Városközpont térfigyelő rendszer kialakítása - Árpád utca, 6 db fix térfigyelő kamera, melyből 5 db a
Polgármesteri Hivatal oldalfalán vagy stablonján van elhelyezve, a meglévő IP videó rögzítő szerver
tárolókapacitásának bővítése, átviteli technikai eszközök, kábelezés
3. Városliget fejlesztése
- Büfé épület kialakítása az 1561 hrsz-ú ingatlanon, a meglévő büfé épülete 40,53 m2, meglévő terasz 64
m2, új büfé fogyasztótér 29,78 m2, új terasz 49,05 m2, épület alapozása 25 cm vastag vasbeton lemezalap,
alatta 40 cm kavicságy, falszerkezet 15/15-ös faoszlopból áll, alul 7,5/15, felül 15/15 szelemen fogja össze,
utóbbi ZS20-as alapkőre fekszik, ami lemezalapra terhel rá, a 15/15 fa oszlopok az épület pozitív és negatív
sarkain készülnek, az épületre 30 fokos hajlásszögű tető készül, hőszigetelés lépésálló PS habbal valósul
meg
- Városligeti játszótér bővítése az 1561 hrsz-ú területen, faírtás és ültetés, füvesítés, játszótéri elemek
telepítése
- Városliget térfigyelő rendszer kialakítása az 1561 hrsz-ú területen, 6 db fix térfigyelő kamera, melyek a
Városliget bejáratát, parkolóit és a játszóterét figyeli, önálló IP videó rögzítő, átviteltechnikai eszközök,
kábelezés, alépítmény
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 251929173 (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 Nonprofit Szolgáltatóház
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4484 Ibrány, Ady Endre utca, 1629/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nonprofit szolgáltatóház kialakítása – A meglévő Ady Endre utca, 1629/1 hrsz- ú ingatlan teljes felújítása,
758,17 m2 hasznos alapterületű, pince 98,25 m2, földszint 508,58 m2, földszint teraszrésszel együtt 659,92
m2 kialakítású, közösségi térrel, rendezvénytérrel, oktatóteremmel, nyugdíjas házzal, 5 db irodával, férfinői mosdóval és vécével, akadálymentes mosdóval.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott (MV-É) szakember építési szakterületen szerzett
többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00031
II.2.9) 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 szerződés II.2.7) pontjában a kezdő időpont a kötelező kitöltés miatt lett megadva. A szerződés
időtartama annak aláírásával kezdődik.
II.2.1)
Elnevezés: Városközpont megújítása
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: HU323 A teljesítés helye: 4484 Ibrány, hrsz: 1226/1, 1315/2, 1315/3, 1317, 1321/1, 1326/3,
1326/2, 1321/3, 1315/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Városközpont fejlesztése
- Árpád utca átkötő út építése – hrsz: 1226/1, 1315/2, 1315/3, 1317, 1321/1, min. 5 méter széles, két
forgalmi sávos teljes hossza 0+78 méter hosszú, 4 cm AC 11 jelű aszfaltbeton kopóréteg, 8 cm AC 22 jelű
melegbitumenes alap, 20 cm kohósalak/FZKA rétegrend
- Városközpont kertészeti megújítása – Ibrányi László szobor körüli park megújítása 1326/3, 1321/1,
1226/1, 1326/2 hrsz-ú ingatlanokon cserjék és egynyári ágyak ültetése, füvesítés, térkőburkolat készítése
és a hozzá szükséges szegélyek kialakítása; Testvérvárosi park kialakítása a 1321/3 hrsz-ú területen
faírtás és új fák telepítése, cserjék és egynyári ágyak ültetése, füvesítés, térkőburkolat készítése,
zúzottkőburkolat létrehozása és a burkalotokhoz szükséges szegélyek kialakítása, utcabútorok beszerzése;
Napvédelem létesítése az 1315/2, 1315/3 hrsz-ú ingatlanon, növényállomány alakítása faírtással és
ültetéssel; Útcsatlakozás körüli zöldfelület kialakítása a 1226/1, 1315/2, 1315/3, 1317, 1321/1 hrszú területeken, faírtás és ültetés, cserje és egynyári ágyak ültetése, füvesítés, térkő burkolat készítése
gyalogos közlekedéshez, térkő burkolat készítése gépjárműves közlekedéshez, utcabútorok beszerzése;
Polgármesteri Hivatal körüli tér korrekciója a 1315/2, 1315/3, 1315/5 hrsz-ú ingatlanon, fairtás és ültetés,
cserje és egynyári ágyak ültetése, térkő burkolat készítése, burkolatépítéshez kapcsolódó szegélyek
létrehozása, utcabútor beszerzése; Parkoló testvérvárosi parkhoz az 1315/3, 1317 hrsz-ú területen, faírtás
és ültetés, füvesítés, parkolóterület burkolatának készítése
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- Városközpont térfigyelő rendszer kialakítása - Árpád utca, 6 db fix térfigyelő kamera, melyből 5 db a
Polgármesteri Hivatal oldalfalán vagy stablonján van elhelyezve, a meglévő IP videó rögzítő szerver
tárolókapacitásának bővítése, átviteli technikai eszközök, kábelezés
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott (MV-KÉ) szakember építési szakterületen szerzett
többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00031
II.2.9) 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 szerződés II.2.7) pontjában a kezdő időpont a kötelező kitöltés miatt lett megadva. A szerződés
időtartama annak aláírásával kezdődik.
II.2.1)
Elnevezés: Városliget megújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4484 Ibrány, 1561 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Városliget fejlesztése
- Büfé épület kialakítása az 1561 hrsz-ú ingatlanon, a meglévő büfé épülete 40,53 m2, meglévő terasz 64
m2, új büfé fogyasztótér 29,78 m2, új terasz 49,05 m2 (összesen 78,83 m2) épület alapozása 25 cm vastag
vasbeton lemezalap, alatta 40 cm kavicságy, falszerkezet 15/15-ös faoszlopból áll, alul 7,5/15, felül 15/15
szelemen fogja össze, utóbbi ZS20-as alapkőre fekszik, ami lemezalapra terhel rá, a 15/15 fa oszlopok az
épület pozitív és negatív sarkain készülnek, az épületre 30 fokos hajlásszögű tető készül, hőszigetelés
lépésálló PS habbal valósul meg
- Városligeti játszótér bővítése az 1561 hrsz-ú területen, faírtás és ültetés, füvesítés, játszótéri elemek
telepítése
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- Városliget térfigyelő rendszer kialakítása az 1561 hrsz-ú területen, 6 db fix térfigyelő kamera, melyek a
Városliget bejáratát, parkolóit és a játszóterét figyeli, önálló IP videó rögzítő, átviteltechnikai eszközök,
kábelezés, alépítmény
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott (MV-É) szakember építési szakterületen szerzett
többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00031
II.2.9) 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 szerződés II.2.7) pontjában a kezdő időpont a kötelező kitöltés miatt lett megadva. A szerződés
időtartama annak aláírásával kezdődik.
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:
03191 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Új Nonprofit Szolgáltatóház
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: 2022/06/30 (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: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25171747215
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
E-mail: galzoltan0630@gmail.com
Telefon: +36 302194413
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42206468
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
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: 138408808
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 156597205
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: Varga Béla Péter egyéni
vállalkozó (székhely: 4405 Nyíregyháza, Timár út 4., adószáma: 68840040-1-35) III.1.3. M/1.1. - MV-É
jogosultságú felelős műszaki vezető
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: 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
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215
Hivatalos név: NapÉp Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26104197215
Postai cím: Ipartelep Utca 6
Város: Napkor
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 4552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26104197215
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11837530215
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25171747215
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Városközpont megújítása
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: 2022/06/30 (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
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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: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25171747215
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
E-mail: galzoltan0630@gmail.com
Telefon: +36 302194413
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42206468
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48455562
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68802782
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: "SZABOLCSTERV" KFT.
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Mező u. 6., adószáma: 11496755-2-15) MV-KÉ jogosultságú 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
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V.2.10)
V.2.11)

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: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: NapÉp Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26104197215
Postai cím: Ipartelep Utca 6
Város: Napkor
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 4552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26104197215
Hivatalos név: Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23063613209
Postai cím: Téglási Utca 44.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23063613209
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11837530215
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323

832
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Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25171747215
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Városliget megújítása
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: 2022/06/30 (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: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25171747215
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
E-mail: galzoltan0630@gmail.com
Telefon: +36 302194413
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42206468
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27326202
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26529186
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: Varga Béla Péter egyéni
vállalkozó (székhely: 4405 Nyíregyháza, Timár út 4., adószáma: 68840040-1-35) III.1.3. M/1.1. - MV-É
jogosultságú felelős műszaki vezető
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: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11837530215
Postai cím: Dugonics Utca 8
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Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25171747215
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
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:
A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlatok:
1. rész:
1. NapÉp Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4552 Napkor, Ipartelep utca 6.)
1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj HUFban
kifejezve): nettó 254.899.550,- Ft
2.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap): 24
hónap
3.) Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet
szakmai gyakorlata
(hónapokban): 36 hónap
2. KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400
Nyíregyháza, Bujtos utca 14.)
1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj HUFban
kifejezve): nettó 226.843.494,- Ft
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2.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap): 24
hónap
3.) Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet
szakmai gyakorlata
(hónapokban): 36 hónap
2. rész:
KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nádor
U. 64.)
1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj HUFban
kifejezve): nettó 73.001.222,- Ft
2.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap): 1
hónap
3.) Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet
szakmai gyakorlata
(hónapokban): 36 hónap
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

837

Kadarkút Város Önkormányzata (14047/2022)
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: Kadarkút Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731546214
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalontai András
Telefon: +36 82581003
E-mail: kadarkutjegyzo@kadarkutph.hu
Fax: +36 82385250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kadarkut.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:
Akác vendéglő újranyitása - építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000647232022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

838

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kadarkút, Kossuth L. utca 1. (belterület 384/5 hrsz.) szám alatti ingatanon kivitelezési munkák teljesítése:
1. Vis maior helyreállítás: megsérült a gipszkarton borítás 40 m2 felületen, valamint a parketta (laminált
padló) több helyen felpúposodott, 100 m2 károsodott, a beázás 600 m2 falfelületet érintett. A beázások
következtében sérült gipszkarton borítások cseréje szükséges, illetve a falak újra festése két rétegben.
A károsodott laminált padló cseréje az eredeti rétegrenddel megegyezően. 2. Az ingatlanon pince
+ földszintes + tetőtérbeépítéses, magastetős, étterem és presszó épület átalakítása és felújítása. A
telek mérete: 2353 m2. Az épület beépítési alapterülete: 644,39 m2. Az épület hasznos alapterülete:
858,53 m2. A teljes épület külső-belső felújítása a külső nyílászárók cseréjével. Kiszolgáló és szociális
helyiségek, ételkiadó, hulladéktároló, húselőkészítő, takarító eszköztároló helyiségek, továbbá 1 db
akadálymentes WC-helyiség kialakítása. Épületgépészeti felújítás, továbbá villámvédelem, informatikai
hálózat és riasztórendszer kialakítása. Tető-, homlokzati- és lábazati hőszigetelés, homlokzatvakolat készül,
tetőszerkezeti munkák. Kialakításra kerül 1 db akadálymentes parkoló.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 137466836 (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: Akác vendéglő újranyitása - építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45261210-9
45261400-8
45310000-3
45312000-7
45312310-3
45350000-5
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7530 Kadarkút, Kossuth u. 1. (hrsz. 384/5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kadarkút, Kossuth L. utca 1. (belterület 384/5 hrsz.) szám alatti ingatanon kivitelezési munkák teljesítése:
1. Vis maior helyreállítás: megsérült a gipszkarton borítás 40 m2 felületen, valamint a parketta (laminált
padló) több helyen felpúposodott, 100 m2 károsodott, a beázás 600 m2 falfelületet érintett. A beázások
következtében sérült gipszkarton borítások cseréje szükséges, illetve a falak újra festése két rétegben.
A károsodott laminált padló cseréje az eredeti rétegrenddel megegyezően. 2. Az ingatlanon pince
+ földszintes + tetőtérbeépítéses, magastetős, étterem és presszó épület átalakítása és felújítása. A
telek mérete: 2353 m2. Az épület beépítési alapterülete: 644,39 m2. Az épület hasznos alapterülete:
858,53 m2. A teljes épület külső-belső felújítása a külső nyílászárók cseréjével. Kiszolgáló és szociális
helyiségek, ételkiadó, hulladéktároló, húselőkészítő, takarító eszköztároló helyiségek, továbbá 1 db
akadálymentes WC-helyiség kialakítása. Épületgépészeti felújítás, továbbá villámvédelem, informatikai
hálózat és riasztórendszer kialakítása. Tető-, homlokzati- és lábazati hőszigetelés, homlokzatvakolat készül,
tetőszerkezeti munkák. Kialakításra kerül 1 db akadálymentes parkoló.
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
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési
időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap) 20
2 3. A nem tűzgátló homlokzati ablakok „U” értéke (a teljes ablakra, W/m2K-ben meghatározva, max. 1,15
W/m2K) 10
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra (feltételes közbeszerzés),
tekintettel arra, hogy további támogatás nyújtására vonatkozó kérelem kerül benyújtásra a megfelelő
fedezet biztosítása érdekében. Amennyiben a további támogatás nyújtására vonatkozó kérelmet
elutasítják, illetve az igényeltnél kisebb (a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítésére fedezetet nem biztosító) összegben fogadják el, abban az esetben az Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a megkötött szerződéstől jogosult elállni.
2. A közbeszerzési eljárás eredményeként kivitelezési szerződés kerül megkötésre.
3. A támogatás intenzitása: 100%. A támogatott projektek adatai, amelyek a közbeszerzés finanszírozás
alapját képezik: 1. a Belügyminisztérium által kiírt, BM/8001-9/2021. számú támogatói okirattal elnyert
„Akác Vendéglő újranyitása – rendezvényközpont és éttermi szolgáltatás nyújtására” című projekt. 2.
528501 ebr42 azonosítószámú vis maior támogatás.
4. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Épköz. 26. §-a szerinti felelősségbiztosításkötési kötelezettségre:
‒ A felelősségbiztosítás legalább évi 90 millió forint, és káreseményenként legalább 45 millió forint
összeghatárig fedezetet biztosít.
‒ A felelősségbiztosítás terjedelme: a biztosításnak ki kell terjednie az építési beruházás helyszínén,
illetve az építési beruházásra tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek vagy a másoknak (harmadik
személyeknek) okozott károkra.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09455 / 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: Akác vendéglő újranyitása - építési beruházás
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: 2022/06/30 (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: GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14325478214
Postai cím: Pázmány Péter Tér 4
Város: Magyaratád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7463
Ország: Magyarország
E-mail: info@gaev.hu
Telefon: +36 704246602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325478214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138191063
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137466836
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: Kaposeuro Generál Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28949334214
Postai cím: HEGY ÚT 2.
Város: ORCI
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28949334214
Hivatalos név: GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14325478214
Postai cím: Pázmány Péter Tér 4
Város: Magyaratád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7463
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325478214
Hivatalos név: FLASH-FM Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 25441703214
Postai cím: Zárda Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25441703214
Hivatalos név: Bagó és Társa Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11230902214
Postai cím: Somogyszobi Út 25/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11230902214
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Karcagi Tankerületi Központ (14020/2022)
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: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835183216
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59795270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
iskolai épületek felújítása Magyar Falu Programban
Hivatkozási szám: EKR000739412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

846

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karcagi Tankerületi Központ, a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett, Iskolaépület
felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése - 2022 című, MFP-ITF/2022 kódszámú pályázati
kiírásra 4 db projekt támogatásban részesült. Ezen projekteket érintően, építési beruházás tárgyban
közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles. Ez jelen közbeszerzési eljárásban részajánlattétel biztosításával
(részek száma: 4) kerül lebonyolításra.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó információkat lásd az egyes közbeszerzési részek II.2.4)
pontjaiban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban, árazatlan költségvetésekben.
1.rész: iskolai tornaterem felújítása Kengyelen
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347299308 azonosítószámú
projekt keretében sor kerül a Kengyeli Kossuth Lajos Általános iskola tornatermének korszerűsítésére,
különösen 396 m2-en felületképzési munkálatok, épületgépészeti csővezeték szerelése, Épületgépészeti
szerelvények és berendezések szerelése, 1 db kondenzációs kazán beépítése, új radiátorburkolat
elhelyezése.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki
dokumentumokban) kerül részletezésre.
2.rész: iskolai épület felújítása Örményesen
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347375851 azonosítószámú projekt keretében sor kerül az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola
felújítására. A tárgyi eljárás ezen közbeszerzési rész esetében kizárólag a tervezett beruházás I. ütemére
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irányul, mely a földszinti tanulói mosdók felújítását, valamint az akadálymentes mosdó kialakítását
tartalmazza.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki
dokumentumokban) kerül részletezésre.
3. rész: iskolai tornaterem felújítása Tiszaszentimrén
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347327908 azonosítószámú
projekt keretében sor kerül a Tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános Iskola tornatermének felújítására,
különösen az iskolai tornaterem épület meglévő tetőhéjalás cseréje a szükséges korrekciókkal. Továbbá
270 m2-en udvari térburkolat kialakítása.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki
dokumentumokban) kerül részletezésre.
4.rész: iskolai épület felújítása Tiszatenyőn
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347357660 azonosítószámú
projekt keretében sor kerül a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola épületének felújítására, az
épületben található könyvári épületrész padozatának cseréje 123 m2-en, valamint 252 m2-en belső festési
munkák megvalósítása.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki
dokumentumokban) kerül részletezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69425028 (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: iskolai tornaterem felújítása Kengyelen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5083 Kengyel Kossuth út 100. (435/1 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347299308 azonosítószámú
projekt keretében sor kerül a Kengyeli Kossuth Lajos Általános iskola tornatermének korszerűsítésére,
különösen 396 m2-en felületképzési munkálatok, épületgépészeti csővezeték szerelése, Épületgépészeti
szerelvények és berendezések szerelése, 1 db kondenzációs kazán beépítése, új radiátorburkolat
elhelyezése.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki dokumentumokban) kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel Ajánlatkérő felhívja figyelmet,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
ajánlattevőnek kell igazolnia. Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott valamennyi feladat elvégzésére,megvalósítására kell,hogy vonatkozzon.Ebbe beleértendő
a teljes mennyiség és azon esetleges hiányosságok is,amelyek kifejezetten nincsenek előírva a
tervdokumentációban,költségvetés kiírásban,viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a
szerződés tárgyának kifogástalan,teljes körű kivitelezéséhez.
(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.) Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
közhasználatú épületen végzett felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 3.) Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó vállalkozási díj (forintban) / 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.) A II.2.7) pontban a "Kezdés dátuma – Befejezés dátuma" közötti időtartam a kivitelezésre
(teljesítésre) vonatkozó időtartamot jelenti. Előteljesítés lehetséges.
A teljesítés kezdő dátumaként megadott 2022.07.05-ei időpont a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
tekintettel változhat.
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2.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100.
A módszerek meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1.értékelési szempont esetében fordított arányosítás, 2.értékelési szempont esetében pontozás szerint
(abszolút értékelésimódszer), 3.értékelési szempont esetében:arányosítás.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Elnevezés: iskolai épület felújítása Örményesen
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5222 Örményes, Iskola utca 24. (191/3 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347375851 azonosítószámú
projekt keretében sor kerül az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola felújítására. A tárgyi eljárás ezen
közbeszerzési rész esetében kizárólag a tervezett beruházás I. ütemére irányul, mely a földszinti tanulói
mosdók felújítását, valamint az akadálymentes mosdó kialakítását tartalmazza.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki dokumentumokban) kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel Ajánlatkérő felhívja figyelmet,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
ajánlattevőnek kell igazolnia. Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott valamennyi feladat elvégzésére,megvalósítására kell,hogy vonatkozzon.Ebbe beleértendő
a teljes mennyiség és azon esetleges hiányosságok is,amelyek kifejezetten nincsenek előírva a
tervdokumentációban,költségvetés kiírásban,viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a
szerződés tárgyának kifogástalan,teljes körű kivitelezéséhez.
(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.) Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
közhasználatú épületen végzett felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 3.) Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 70
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:
1.) A II.2.7) pontban a "Kezdés dátuma – Befejezés dátuma" közötti időtartam a kivitelezésre
(teljesítésre) vonatkozó időtartamot jelenti. Előteljesítés lehetséges.
A teljesítés kezdő dátumaként megadott 2022.07.05-ei időpont a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
tekintettel változhat.
2.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100.
A módszerek meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1.értékelési szempont esetében fordított arányosítás, 2.értékelési szempont esetében pontozás szerint
(abszolút értékelésimódszer), 3.értékelési szempont esetében:arányosítás.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: iskolai tornaterem felújítása Tiszaszentimrén
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5322 Tiszaszentimre, Kisfaludy köz 1. (21 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347327908 azonosítószámú
projekt keretében sor kerül a Tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános Iskola tornatermének felújítására,
különösen az iskolai tornaterem épület meglévő tetőhéjalás cseréje a szükséges korrekciókkal. Továbbá
270 m2-en udvari térburkolat kialakítása.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki dokumentumokban) kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel Ajánlatkérő felhívja figyelmet,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
ajánlattevőnek kell igazolnia. Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott valamennyi feladat elvégzésére,megvalósítására kell,hogy vonatkozzon.Ebbe beleértendő
a teljes mennyiség és azon esetleges hiányosságok is,amelyek kifejezetten nincsenek előírva a
tervdokumentációban,költségvetés kiírásban,viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a
szerződés tárgyának kifogástalan,teljes körű kivitelezéséhez.
(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 2.) Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
közhasználatú épületen végzett felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 3.) Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a "Kezdés dátuma – Befejezés dátuma" közötti időtartam a kivitelezésre (teljesítésre)
vonatkozó időtartamot jelenti. Előteljesítés lehetséges.
A teljesítés kezdő dátumaként megadott 2022.07.05-ei időpont a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
tekintettel változhat.
2.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100.
A módszerek meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1.értékelési szempont esetében fordított arányosítás, 2.értékelési szempont esetében pontozás szerint
(abszolút értékelésimódszer), 3.értékelési szempont esetében:arányosítás.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: iskolai épület felújítása Tiszatenyőn
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi utca 6. (132 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2022 című, MFPITF/2022 kódszámú pályázati kiírás kódszámú pályázati kiírás keretében, a
3347357660 azonosítószámú
projekt keretében sor kerül a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola épületének felújítására, az
épületben található könyvári épületrész padozatának cseréje 123 m2-en, valamint 252 m2-en belső festési
munkák megvalósítása.
Az építési munkák nem építési engedély kötelesek.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban (ázatlan
költségvetésben, műszaki dokumentumokban) kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel Ajánlatkérő felhívja figyelmet,amennyiben a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
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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
ajánlattevőnek kell igazolnia. Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott valamennyi feladat elvégzésére,megvalósítására kell,hogy vonatkozzon.Ebbe beleértendő
a teljes mennyiség és azon esetleges hiányosságok is,amelyek kifejezetten nincsenek előírva a
tervdokumentációban,költségvetés kiírásban,viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a
szerződés tárgyának kifogástalan,teljes körű kivitelezéséhez.
(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.) Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
közhasználatú épületen végzett felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 3.) Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.) A II.2.7) pontban a "Kezdés dátuma – Befejezés dátuma" közötti időtartam a kivitelezésre
(teljesítésre) vonatkozó időtartamot jelenti. Előteljesítés lehetséges.
A teljesítés kezdő dátumaként megadott 2022.07.05-ei időpont a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
tekintettel változhat.
2.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100.
A módszerek meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1.értékelési szempont esetében fordított arányosítás, 2.értékelési szempont esetében pontozás szerint
(abszolút értékelésimódszer), 3.értékelési szempont esetében:arányosítás.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
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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: TK/099/1938-1/2022 Rész száma: 1 Elnevezés: iskolai tornaterem felújítása Kengyelen
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: 2022/06/30 (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: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
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Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
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: 27155600
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: Kőműves szakipari
munkálatok, Festő szakipari munkálatok, Gépészeti szakipari munkálatok, Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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V.2.10)
V.2.11)

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TK/099/1992-1/2022 Rész száma: 2 Elnevezés: iskolai épület felújítása Örményesen
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: 2022/06/30 (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: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

855
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
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: 9229533
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: Kőműves szakipari
munkálatok, Festő szakipari munkálatok, Gépészeti szakipari munkálatok, Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TK/099/1900-1/2022 Rész száma: 3 Elnevezés: iskolai tornaterem felújítása Tiszaszentimrén
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: 2022/06/29 (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: Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11442464216
Postai cím: Ív Út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464216
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)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 28559055
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: Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11442464216
Postai cím: Ív Út 14.
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Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TK/099/2026-1/2022 Rész száma: 4 Elnevezés: iskolai épület felújítása Tiszatenyőn
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: 2022/07/01 (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: Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26597340216
Postai cím: Kossuth Lajos Út 65.
Város: Tomajmonostora
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5324
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26597340216
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: 4480840
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: Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26597340216
Postai cím: Kossuth Lajos Út 65.
Város: Tomajmonostora
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26597340216
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:
2022/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kiskőrös Város Önkormányzata (13790/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724784203
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonyi László
Telefon: +36 78513120
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu
Fax: +36 78513129
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kiskoros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kiskoros.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kiskőrös Városi Sporttelep fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000577722022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

863

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Kiskőrös Városi Sporttelep fejlesztése”
A bejáratnál egy építészeti installáció kerül kialakításra. Ez egy acél oszlopok közé kifeszített labdafogó
hálóra emlékeztető sávval lesz megoldva, mely éjszaka pontszerű LED fényekkel világít. A zártszelvény
oszlopok egyedi tervezésűek (RHS 220/200/6,3), a közúti űrszelvényt tartjuk a parkolóutak felett,
majd némileg alacsonyabban (3,8 m) magasságban fut hátra a járda felett az árnyékoló háló a pálya
változatlanul hagyott bejárati portaépületéig, miközben elhalad a jégcsarnok mellett. A konzolos acél
tartókra oldalról felcsavarozott szemfogadó acél fülekbe van rögzítve a gyűrűsen végződtetett, zárt
gyűrűs menetes feszítőkkel megfeszített 6/8 mm-es PVC bevonatos acél sodronykötél tartja a 10/10 cm es
csomózott, UV álló műanyag labdafogó hálót (fekete színben).
Egy 800 férőhelyes lelátó tér kerül kialakításra, ahol új 15 cm-es betonburkolat készül két soros hálós
vasalással. Ezekre 798 db műanyag székpalást kerül szerelésre, sötétkék-világoskék-fehér színekben. A
lelátó egy része árnyékoló PVC ponyvával fedett lesz. Ennek tartószerkezete egy kéttámaszú, konzolos
acél főtartókból áll. Ezek közé van kifeszítve 560 m2-ű UV álló PVC bevonatú poliészter ponyva, melyről a
csapadékvíz egy beton folyókába esik. Itt ezek mellet kialakításra kerül egy büfé konténer is.
A labdarúgó pálya átméretezésre kerül, hogy a felújított futókör és a pálya között meglegyen az előírt
távolság. Készül kombinált kalapácsvető-diszkoszvető kör, súlylökő kör, gerelyhajító- távolugró-,
hármasugró- és magasugró pálya.
A bekötő makadámút hibái javításra kerülnek, valamint a gyalogutakon kőburkolat készül cca. 552 m2 -i
területen.
A sporttelep területén még a főbb munkanemek mellett, elektromos munkálatok, bontás, dúcolás,
zsaluzás és állványozás, a munkálatokat kisegítő alépítményi munkák, irtás, földfeltöltés, közmű csatorna
építések, kerülnek kivitelezésre.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
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meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 196850394 (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: Kiskőrös Városi Sporttelep 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: HU331 A teljesítés helye: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 46. (2711 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Kiskőrös Városi Sporttelep fejlesztése”
A bejáratnál egy építészeti installáció kerül kialakításra. Ez egy acél oszlopok közé kifeszített labdafogó
hálóra emlékeztető sávval lesz megoldva, mely éjszaka pontszerű LED fényekkel világít. A zártszelvény
oszlopok egyedi tervezésűek (RHS 220/200/6,3), a közúti űrszelvényt tartjuk a parkolóutak felett,
majd némileg alacsonyabban (3,8 m) magasságban fut hátra a járda felett az árnyékoló háló a pálya
változatlanul hagyott bejárati portaépületéig, miközben elhalad a jégcsarnok mellett. A konzolos acél
tartókra oldalról felcsavarozott szemfogadó acél fülekbe van rögzítve a gyűrűsen végződtetett, zárt
gyűrűs menetes feszítőkkel megfeszített 6/8 mm-es PVC bevonatos acél sodronykötél tartja a 10/10 cm es
csomózott, UV álló műanyag labdafogó hálót (fekete színben).
Egy 800 férőhelyes lelátó tér kerül kialakításra, ahol új 15 cm-es betonburkolat készül két soros hálós
vasalással. Ezekre 798 db műanyag székpalást kerül szerelésre, sötétkék-világoskék-fehér színekben. A
lelátó egy része árnyékoló PVC ponyvával fedett lesz. Ennek tartószerkezete egy kéttámaszú, konzolos
acél főtartókból áll. Ezek közé van kifeszítve 560 m2-ű UV álló PVC bevonatú poliészter ponyva, melyről a
csapadékvíz egy beton folyókába esik. Itt ezek mellet kialakításra kerül egy büfé konténer is.
A labdarúgó pálya átméretezésre kerül, hogy a felújított futókör és a pálya között meglegyen az előírt
távolság. Készül kombinált kalapácsvető-diszkoszvető kör, súlylökő kör, gerelyhajító- távolugró-,
hármasugró- és magasugró pálya.
A bekötő makadámút hibái javításra kerülnek, valamint a gyalogutakon kőburkolat készül cca. 552 m2 -i
területen.
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A sporttelep területén még a főbb munkanemek mellett, elektromos munkálatok, bontás, dúcolás,
zsaluzás és állványozás, a munkálatokat kisegítő alépítményi munkák, irtás, földfeltöltés, közmű csatorna
építések, kerülnek kivitelezésre.
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 a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
(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: „MV-É" szakembernek a jogosultság megszerzéséhez
szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap) 15
2 3. részszempont: Többlet jótállási idő (hónap, min. 0 - max. 24) 15
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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám
maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva
kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő
számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai
aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2-3. értékelési részszempont esetében az egyenes
arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális
pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
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
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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: Kiskőrös Városi Sporttelep 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: 2022/06/24 (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: Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10482254203
Postai cím: Kossuth Tér 13
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Város: Imrehegy
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6238
Ország: Magyarország
E-mail: modus.vivendi@modus.t-online.hu
Telefon: +36 78421169
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10482254203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 196850393
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 196850394
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)
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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: Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14868623206
Postai cím: Vöröskereszt Utca 14
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868623206
Hivatalos név: Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10482254203
Postai cím: Kossuth Tér 13
Város: Imrehegy
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6238
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10482254203
Hivatalos név: KECSKÉS ÉPÍTŐIPARI KFT
Nemzeti azonosítószám: 10587720203
Postai cím: LIGET UTCA 1
Város: KECEL
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6237
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10587720203
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:
2022/04/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Közép-Pesti Tankerületi Központ (13879/2022)
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: Közép-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835255242
Postai cím: Mogyoródi Út 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Annamária
Telefon: +36 18960778
E-mail: uzemeltetes@kptk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kozeppest
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:
Intézmények karbantartása-XIV.kerületben
Hivatkozási szám: EKR000597742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

871

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő XIV. kerületi ingatlanainak gépészeti hibaelhárítási, karbantartási és javítási munkái az
alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
1. Hibajavítási feladatok
A hibajavítás - gyorsszolgálati feladatok általában az épület állagát károsító és rendeltetésszerű
használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan,
eseti megszüntetése: víz-csatornavezeték törése, csatlakozó szerelvények törése, sérülése pincei
szivattyúzás, fűtési vezeték törése, fűtőtestek, csatlakozó szerelvények törése, sérülése, fűtési rendszer
újraindítása. A gyorsszolgálati feladatok minden esetben az azonnali beavatkozást igénylő munkák
elvégzését jelentik, és nem terjednek ki a helyreállítási munkálatokra.
Ezeknél a feladatoknál, amikor az épület állagát, biztonságát kell megvédeni, élet-, vagy balesetveszélyt
kell elhárítani, azonnali beavatkozás szükséges, ezért a Vállalkozó a Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály
jelzése után köteles azonnal beavatkozni, és a veszélyt elhárítani a szerződésben vállalt gyorsszolgálati
kiérkezési határidőn belül. Kisebb, azonnali javíthatóság esetén teljes körű javítást kell végeznie a
Vállalkozónak. Amennyiben komolyabb mértékű karbantartás, vagy felújítás szükséges, a közvetlen
veszély elhárítása után a Megrendelővel ismételt egyeztetés szükséges, amelynek során előzetes árajánlat
alapján rendeli meg Ajánlatkérő a további munkálatokat.
Ez az ügyintézési módszer vonatkozik az előre nem tervezhető napi karbantartási feladatokra is. A munkát
mindig csak előzetes egyeztetés után lehet elvégezni.
2. Gyorsszolgálati feladatok
A hibajavítás folyamata:
• A hibák felderítéséhez és a hibajavítások elvégzéséhez készenlét biztosítása a hibabejelentések
fogadására.
- készenléti idő: 24 óra
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- hibajavítási idő: azonnali hibaelhárítást igénylő munkák esetén folyamatosan biztosítjuk az épületekben
a munkavégzést.
- rendkívüli esetben: éjszaka is végezhető a javítás.
• munkák megrendelése: a hibajavítási igény telefonon történik
• javítási munka megkezdése 24 órán belül (sürgős esetben 4 órán belül), a hibajavítási igény bejelentését
követően
• javítási munka befejezése a megadott határidőn belül,
3. Karbantartási – javítási feladatok:
A karbantartás vagy nagyobb javítási munkák lehetnek komplex jellegűek.
Az épület állagát közvetlenül veszélyeztető, de a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák
és hiányosságok eseti javítása, illetve karbantartással, helyi javítással, ha rendeltetésszerű állapot nem
biztosítható. Ilyen például az épületgépészeti rendszer behatárolható részének cseréje. Ebben az esetben
munkavégzés kizárólag a Megrendelő írásos megrendelése után, az elfogadott árajánlat alapján történhet.
4. Általános feladatok:
Épületgépészeti rendszerek, szerelvények és berendezések, víz-csatorna, központi hőenergia, elosztó és
fűtő rendszerek, légcserélő berendezések hibaelhárítása, karbantartása.
- Szennyvízcsatorna-, és vízvezetéktörés gerincvezetéken, ágvezetéken,
- szennyvízcsatorna, vízvezeték és ezek szerelvényeinek, cseréje, hibaelhárítása
- központi fűtés, meleg víz csőhálózaton keletkező hibák elhárítása
- saját kezelés alatt lévő hő központok karbantartása
- szerelvények, berendezési tárgyak cseréje
- vízátfolyások, dugulások elhárítása
- légcserélő berendezések javítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 290000000 (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: Intézmények karbantartása-XIV.kerületben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő kezelésébe tartozó Budapest XIV.kerületi intézmények, a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a helyszínek felsorolását karakterkorlát okán.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Hibajavítási feladatok
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A hibajavítás - gyorsszolgálati feladatok általában az épület állagát károsító és rendeltetésszerű
használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan,
eseti megszüntetése: víz-csatornavezeték törése, csatlakozó szerelvények törése, sérülése pincei
szivattyúzás, fűtési vezeték törése, fűtőtestek, csatlakozó szerelvények törése, sérülése, fűtési rendszer
újraindítása. A gyorsszolgálati feladatok minden esetben az azonnali beavatkozást igénylő munkák
elvégzését jelentik, és nem terjednek ki a helyreállítási munkálatokra.
Ezeknél a feladatoknál, amikor az épület állagát, biztonságát kell megvédeni, élet-, vagy balesetveszélyt
kell elhárítani, azonnali beavatkozás szükséges, ezért a Vállalkozó a Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály
jelzése után köteles azonnal beavatkozni, és a veszélyt elhárítani a szerződésben vállalt gyorsszolgálati
kiérkezési határidőn belül. Kisebb, azonnali javíthatóság esetén teljes körű javítást kell végeznie a
Vállalkozónak. Amennyiben komolyabb mértékű karbantartás, vagy felújítás szükséges, a közvetlen
veszély elhárítása után a Megrendelővel ismételt egyeztetés szükséges, amelynek során előzetes árajánlat
alapján rendeli meg Ajánlatkérő a további munkálatokat.
Ez az ügyintézési módszer vonatkozik az előre nem tervezhető napi karbantartási feladatokra is. A munkát
mindig csak előzetes egyeztetés után lehet elvégezni.
2. Gyorsszolgálati feladatok
A hibajavítás folyamata:
• A hibák felderítéséhez és a hibajavítások elvégzéséhez készenlét biztosítása a hibabejelentések
fogadására.
- készenléti idő: 24 óra
- hibajavítási idő: azonnali hibaelhárítást igénylő munkák esetén folyamatosan biztosítjuk az épületekben
a munkavégzést.
- rendkívüli esetben: éjszaka is végezhető a javítás.
• munkák megrendelése: a hibajavítási igény telefonon történik
• javítási munka megkezdése 24 órán belül (sürgős esetben 4 órán belül), a hibajavítási igény bejelentését
követően
• javítási munka befejezése a megadott határidőn belül,
3. Karbantartási – javítási feladatok:
A karbantartás vagy nagyobb javítási munkák lehetnek komplex jellegűek.
Az épület állagát közvetlenül veszélyeztető, de a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák
és hiányosságok eseti javítása, illetve karbantartással, helyi javítással, ha rendeltetésszerű állapot nem
biztosítható. Ilyen például az épületgépészeti rendszer behatárolható részének cseréje. Ebben az esetben
munkavégzés kizárólag a Megrendelő írásos megrendelése után, az elfogadott árajánlat alapján történhet.
4. Általános feladatok:
Épületgépészeti rendszerek, szerelvények és berendezések, víz-csatorna, központi hőenergia, elosztó és
fűtő rendszerek, légcserélő berendezések hibaelhárítása, karbantartása.
- Szennyvízcsatorna-, és vízvezetéktörés gerincvezetéken, ágvezetéken,
- szennyvízcsatorna, vízvezeték és ezek szerelvényeinek, cseréje, hibaelhárítása
- központi fűtés, meleg víz csőhálózaton keletkező hibák elhárítása
- saját kezelés alatt lévő hő központok karbantartása
- szerelvények, berendezési tárgyak cseréje
- vízátfolyások, dugulások elhárítása
- légcserélő berendezések javítása.
(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 nem sürgős javítás esetén (óra, min 12-max 24 órán belül) 10
2 Reakcióidő sürgős javítás esetén (óra, min 1-max 4 órán belül) 10
3 Jótállás időtartama (hónap, min 12-max 36) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) +Rezsióradíj (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Intézmények karbantartása-XIV.kerületben
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: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cress-Zol-Gáz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26289177213
Postai cím: Arany János Utca 13.
Város: Szigetcsép
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2317
Ország: Magyarország
E-mail: cresszolgazkft@gmail.com
Telefon: +36 704235778
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26289177213
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: 290000000
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: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12922361243
Postai cím: Bánk bán Utca 11 al.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361243
Hivatalos név: Cress-Zol-Gáz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26289177213
Postai cím: Arany János Utca 13.
Város: Szigetcsép
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2317
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26289177213
Hivatalos név: BENATI-BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: 27285176213
Postai cím: Ezerjó Utca 5. 3.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27285176213
Hivatalos név: Ácsduó Gázszervíz Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29211481242
Postai cím: Veres Péter út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29211481242
Hivatalos név: TREVI-TERV Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25537013243
Postai cím: Deák Ferenc Utca 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25537013243
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:
2022/05/18 (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:
2022/06/30 (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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Kunhegyes Város Önkormányzata (13300/2022)
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: Kunhegyes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733005216
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kováncsné Egyed Boglárka
Telefon: +36 59530500
E-mail: palyazat@kunhegyes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kunhegyes.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:
Kunhegyes fejlesztési feladatainak kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000577582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

880

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Kunhegyes belterületi gyalogjárda szakaszok felújítása
- Kunhegyes Árpád körút 1035,1187,1228,1266,1300,1457, 1644,1703,1781 hrsz érintett hossz 1340 méter
A tervezett járdaszakaszok csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. A meglévő burkolatok szélessége
változó. A tervezettjárdák helyén lévő burkolatot el kell bontani, az elbontott burkolatok helyén kell az újat
megépíteni. Az új járda szélessége egységesen 1,0 méter, anyaga helyszínen készült 15 centiméter vastag,
monolit beton 15 centiméter homokos-kavics ágyazattal, két méterenként dilatálva. Keresztesés 2,0% az
út és járda közötti zöldterület vagy nyílt árok irányába. A frissbeton minöséges C30/37 XF4 32 F2. Szegély
a tervezett burkolat mellé nem épül. A gyalogjárda burkolatának átépítése során a járda nyomvonalába
eső közművek szerelvény aknák fedlapjait, az új burkolat szintjére kell emelni. A gyalogjárdához csatlakozó
ingatlan bejárókat, valamint a csatlakozó utcák burkolatát az új burkolat szinthez kifuttatással akadály
mentesen kell csatlakoztatni.
A felújításra kerülő gyalogjárda szakaszok az alábbi pályaszerkezettel kerülnek
kiépítésre:
15,0 cm beton (frissbeton minősége C30/37 XF4 32 F2)
15,0 cm Homokos-kavics ágyazat
- Kunhegyes Kossuth Lajos utca, 617 hrsz érintett hossz 13,3 méter
A tervezett járdaszakaszok csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. A meglévő burkolatok szélessége
változó. A tervezettjárdák helyén lévő burkolatot el kell bontani, az elbontott burkolatok helyén kell az újat
megépíteni. Az új járda szélessége egységesen 1,0 méter, anyaga helyszínen készült 15 centiméter vastag,
monolit beton 15 centiméter homokos-kavics ágyazattal, két méterenként dilatálva. Keresztesés 2,0% az
út és járda közötti zöldterület vagy nyílt árok irányába. A frissbeton minőséges C30/37 XF4 32 F2. Szegély
a tervezett burkolat mellé nem épül. A gyalogjárda burkolatának átépítése során a járda nyomvonalába
eső közmüvek szerelvény aknák fedlapjait, az új burkolat szintjére kell emelni. A gyalogjárdához csatlakozó
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ingatlan bejárókat, valamint a csatlakozó utcák burkolatát az új burkolat szinthez kifuttatással akadály
mentesen kell csatlakoztatni.
A felújításra kerülő gyalogjárda szakaszok szélessége egységesen 1,0 méter. Az oldalesés a meglévő
vízelvezetési művek elhelyezkedéséhez igazodva egységesen 2,0 %-os. A gyalogjárda felújítása során, az
új burkolat monolit betonból készül 15 centi vastagságban, 15 centiméter homokos kavics ágyazattal, két
méterenként dilatálva. A tervezett burkolat felújítás megfelel a műszaki szabványoknak és irányelveknek,
előírásoknak.
A felújításra kerülő gyalogjárda szakaszok az alábbi pályaszerkezettel kerülnek
kiépítésre:
15,0 cm beton (frissbeton minősége C30/37 XF4 32 F2)
15,0 cm Homokos-kavics ágyazat
2. rész: Kunhegyes város, parkoló kialakítása és csapadékvíz elvezetés a piac területén
A piac Kunhegyes város belterületén a Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca közötti területen található,
a Mirha köz mellett, a belvárosban. A település központi részén. A piac területén jelenleg is található szórt
zúzottkő burkolatú parkoló. Ez azonban már nem felem meg az igényeknek, befogadó képessége és
megközelíthetősége korlátozott. A terület csapadékvíz elvezetése sem megoldott, csapadékos időjárás
esetén megáll a víz. A piac mellett a Mirha közben, nagyméretű földmedrű csapadékvíz elvezető árok
található melynek üzemeltetője az önkormányzat. De jelenleg a meglévő parkolóból a víz nem folyik le az
árokba. A tervezett parkoló csapadékvizét azonban ide vezetjük.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna által érintett területek és helyrajzi számok: - Mirha köz 260 hrsz Piac területe 431 hrsz
3. rész: Kunhegyes, Tiszaburai utca szilárd útburkolattal való ellátása a Wass Albert utca és a belterület
határa között
Az utat 6,00 m szélességben tervezzük felújítani. Az útburkolat 3,00 m szélességben, 2 rétegű
aszfaltburkolattal, egyoldali, 2,50% eséssel kerül kialakításra;
két oldalán 1,50‐1,50 m széles, 5,00% oldalesésű zúzottkő stabilizált padkával.
Tervezett útpálya, 1 forgalmi sáv:
&#61485; Forgalmi sáv szélessége: 3,00 m
&#61485; Kétoldali padka szélessége: 1,50‐1,50 m
&#61485; Koronaszélesség: 6,00 m
&#61485; Rézsűhajlás: 6/4
&#61485; Oldalesés: egyoldali 2,50%
&#61485; Padka oldalesés: 5,00%
A teljes építési szakaszon az alábbi pályaszerkezeteket alkalmaztuk:
Útburkolat:
&#61485; 4 cm vtg. AC‐11 „kopó” jelű kopóréteg
&#61485; 8 cm vtg. AC‐16 „kötő” jelű kötőréteg
&#61485; 20 cm vtg. FZKA alapréteg
&#61485; 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő‐ és javítóréteg
&#61485; Tömörített, mélyedésekben feltöltött altalaj
Padka:
&#61485; 10 cm vtg. M22 zúzottkő
&#61485; Tömörített altalaj
A kivitelezés során a meglévő feltöltött anyagot el kell távolítani, a földmű felső 50 centiméterében a
tömörségét Trρ=90% biztosítani kell.
4. rész: Orvosi rendelő kerítés felújítás
Kunhegyes, Dr. Borsos Imre központi orvosi rendelő kerítésének felújítása
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát 37 m
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Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig STEELVENT TÖHÖTÖM
könnyű típusú kétszárnyú kapu szabad nyílás: 4,0 m-ig horganyzott + porszórt RAL6005 ST10/ háló
3000-4000x1500-2000 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080406ZZ1800010 2 db
Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével
STEELVENT ST10/5N horganyzott + porszórt (RAL6005), trapézbordás táblás kerítés, hossz:
2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 5 mm, magasság: 1,90 m, Cikkszám:
11010104010500096 37 m
Kerti infrastruktúra bontása, Beton kerítés lábazatról a rossz állapotú fedkövek eltávolítsa 37 m
Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, beton falazó- vagy kerítéskőből, 9,5
cm vastagságban, 9,5×20×5,3 cm-es elemekből 37 m2
Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, fedlap elhelyezése, beton elemből,
33×25×6 vagy 33×25×8 cm-es méretben LEIER Kaiserstein Kant burkolókő fedlap, 33x25x6 cm, antik,
Cikkszám: HUTX1032 37 m
A részletes műszaki leírást a dokum. tart.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113477458 (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: Kunhegyes belterületi gyalogjárda szak. felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kunhegyes Árpád körút 1035,1187,1228,1266,1300,1457,
1644,1703,1781 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kunhegyes Város Önkormányzatának fejlesztési feladatainak kivitelezése.
1. rész: Kunhegyes belterületi gyalogjárda szakaszok felújítása
- Kunhegyes Árpád körút 1035,1187,1228,1266,1300,1457, 1644,1703,1781 hrsz érintett hossz 1340 méter
A tervezett járdaszakaszok csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. A meglévő burkolatok szélessége
változó. A tervezettjárdák helyén lévő burkolatot el kell bontani, az elbontott burkolatok helyén kell az újat
megépíteni. Az új járda szélessége egységesen 1,0 méter, anyaga helyszínen készült 15 centiméter vastag,
monolit beton 15 centiméter homokos-kavics ágyazattal, két méterenként dilatálva. Keresztesés 2,0% az
út és járda közötti zöldterület vagy nyílt árok irányába. A frissbeton minöséges C30/37 XF4 32 F2. Szegély
a tervezett burkolat mellé nem épül. A gyalogjárda burkolatának átépítése során a járda nyomvonalába
eső közművek szerelvény aknák fedlapjait, az új burkolat szintjére kell emelni. A gyalogjárdához csatlakozó
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ingatlan bejárókat, valamint a csatlakozó utcák burkolatát az új burkolat szinthez kifuttatással akadály
mentesen kell csatlakoztatni.
A felújításra kerülő gyalogjárda szakaszok az alábbi pályaszerkezettel kerülnek
kiépítésre:
15,0 cm beton (frissbeton minősége C30/37 XF4 32 F2)
15,0 cm Homokos-kavics ágyazat
- Kunhegyes Kossuth Lajos utca, 617 hrsz érintett hossz 13,3 méter
A tervezett járdaszakaszok csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. A meglévő burkolatok szélessége
változó. A tervezettjárdák helyén lévő burkolatot el kell bontani, az elbontott burkolatok helyén kell az újat
megépíteni. Az új járda szélessége egységesen 1,0 méter, anyaga helyszínen készült 15 centiméter vastag,
monolit beton 15 centiméter homokos-kavics ágyazattal, két méterenként dilatálva. Keresztesés 2,0% az
út és járda közötti zöldterület vagy nyílt árok irányába. A frissbeton minőséges C30/37 XF4 32 F2. Szegély
a tervezett burkolat mellé nem épül. A gyalogjárda burkolatának átépítése során a járda nyomvonalába
eső közmüvek szerelvény aknák fedlapjait, az új burkolat szintjére kell emelni. A gyalogjárdához csatlakozó
ingatlan bejárókat, valamint a csatlakozó utcák burkolatát az új burkolat szinthez kifuttatással akadály
mentesen kell csatlakoztatni.
A felújításra kerülő gyalogjárda szakaszok szélessége egységesen 1,0 méter. Az oldalesés a meglévő
vízelvezetési művek elhelyezkedéséhez igazodva egységesen 2,0 %-os. A gyalogjárda felújítása során, az
új burkolat monolit betonból készül 15 centi vastagságban, 15 centiméter homokos kavics ágyazattal, két
méterenként dilatálva. A tervezett burkolat felújítás megfelel a műszaki szabványoknak és irányelveknek,
előírásoknak.
A felújításra kerülő gyalogjárda szakaszok az alábbi pályaszerkezettel kerülnek
kiépítésre:
15,0 cm beton (frissbeton minősége C30/37 XF4 32 F2)
15,0 cm Homokos-kavics ágyazat
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza valamennyi rész esetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki járda építés és
vagy járda felújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
2 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap +min. 0 hónap max.
24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói 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:
II.2.1)
Elnevezés: Parkoló kialak. és csap.víz elvez. piac területén

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

884

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

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9

További tárgyak:
45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kunhegyes város belterület, piac területe és a Mirha köz (A piac
Kunhegyes város belterületén a Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca közötti területen található, a
Mirha köz mellett, a belvárosban.)Piac területe 431 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Kunhegyes város, parkoló kialakítása és csapadékvíz elvezetés a piac területén
A piac Kunhegyes város belterületén a Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca közötti területen található,
a Mirha köz mellett, a belvárosban. A település központi részén. A piac területén jelenleg is található szórt
zúzottkő burkolatú parkoló. Ez azonban már nem felem meg az igényeknek, befogadó képessége és
megközelíthetősége korlátozott. A terület csapadékvíz elvezetése sem megoldott, csapadékos időjárás
esetén megáll a víz. A piac mellett a Mirha közben, nagyméretű földmedrű csapadékvíz elvezető árok
található melynek üzemeltetője az önkormányzat. De jelenleg a meglévő parkolóból a víz nem folyik le az
árokba. A tervezett parkoló csapadékvizét azonban ide vezetjük.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna által érintett területek és helyrajzi számok: - Mirha köz 260 hrsz Piac területe 431 hrsz
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza valamennyi rész esetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki parkoló építés
és vagy parkolófelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
2 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap +min. 0 hónap max.
24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói 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:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárás 2. része a Kbt. 53.§ (5)bekezdése
alapján feltételes eljárásként kerül lefolytatásra, ugyanis ajánlatkérő birtokában a vízjogi létesítési
engedély még nem került. Az engedély hiányát/ el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni,
amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja
a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az
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engedély nem kerül elfogadásra. AK a fent megjelölt feltétel a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki a Kbt. 135.
§ (12) bekezdése alapján. A jelen közbeszerzési eljárásban a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy
az engedély megadásra kerüljön. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 2
hónapon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény
nélkül megszűnik.

Elnevezés: Szilárd burkolati út (Tiszaburai, Wass A.)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország
Kunhegyes Tiszaburai utca, Wass Albert utca és a belterület határa között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kunhegyes, Tiszaburai utca szilárd útburkolattal való ellátása a Wass Albert utca és a belterület határa
között
Az utat 6,00 m szélességben tervezzük felújítani. Az útburkolat 3,00 m szélességben, 2 rétegű
aszfaltburkolattal, egyoldali, 2,50% eséssel kerül kialakításra;
két oldalán 1,50‐1,50 m széles, 5,00% oldalesésű zúzottkő stabilizált padkával.
Tervezett útpálya, 1 forgalmi sáv:
&#61485; Forgalmi sáv szélessége: 3,00 m
&#61485; Kétoldali padka szélessége: 1,50‐1,50 m
&#61485; Koronaszélesség: 6,00 m
&#61485; Rézsűhajlás: 6/4
&#61485; Oldalesés: egyoldali 2,50%
&#61485; Padka oldalesés: 5,00%
A teljes építési szakaszon az alábbi pályaszerkezeteket alkalmaztuk:
Útburkolat:
&#61485; 4 cm vtg. AC‐11 „kopó” jelű kopóréteg
&#61485; 8 cm vtg. AC‐16 „kötő” jelű kötőréteg
&#61485; 20 cm vtg. FZKA alapréteg
&#61485; 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő‐ és javítóréteg
&#61485; Tömörített, mélyedésekben feltöltött altalaj
Padka:
&#61485; 10 cm vtg. M22 zúzottkő
&#61485; Tömörített altalaj
A kivitelezés során a meglévő feltöltött anyagot el kell távolítani, a földmű felső 50 centiméterében a
tömörségét Trρ=90% biztosítani kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza valamennyi rész esetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki út építés és
vagy út felújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
2 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap +min. 0 hónap max.
24 hónap) 15
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói 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:
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő kerítés felújítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45442100-8

További tárgyak:
45442120-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orvosi rendelő kerítés felújítás
Kunhegyes, Dr. Borsos Imre központi orvosi rendelő kerítésének felújítása
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát 37 m
Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig STEELVENT TÖHÖTÖM
könnyű típusú kétszárnyú kapu szabad nyílás: 4,0 m-ig horganyzott + porszórt RAL6005 ST10/ háló
3000-4000x1500-2000 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080406ZZ1800010 2 db
Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével
STEELVENT ST10/5N horganyzott + porszórt (RAL6005), trapézbordás táblás kerítés, hossz:
2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 5 mm, magasság: 1,90 m, Cikkszám:
11010104010500096 37 m
Kerti infrastruktúra bontása, Beton kerítés lábazatról a rossz állapotú fedkövek eltávolítsa 37 m
Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, beton falazó- vagy kerítéskőből, 9,5
cm vastagságban, 9,5×20×5,3 cm-es elemekből 37 m2
Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, fedlap elhelyezése, beton elemből,
33×25×6 vagy 33×25×8 cm-es méretben LEIER Kaiserstein Kant burkolókő fedlap, 33x25x6 cm, antik,
Cikkszám: HUTX1032 37 m
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza valamennyi rész esetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki kerítés festés és
vagy kerítés felújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
2 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap +min. 0 hónap max.
24 hónap) 15
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói 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:
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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kunhegyes belterületi gyalogjárda szak. 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: 2022/06/22 (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: Alföldi- Munkaerő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12784727216
Postai cím: Árpád krt. 5
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309856713
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12784727216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40991137
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40972145
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
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: Alföldi- Munkaerő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12784727216
Postai cím: Árpád krt. 5
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12784727216
Hivatalos név: 4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24244297216
Postai cím: Toldi Miklós Utca 9/a 2114/2
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24244297216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkoló kialak. és csap.víz elvez. piac területén
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: 4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24244297216
Postai cím: Toldi Miklós Utca 9/a 2114/2
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: kunpal63@hotmail.com
Telefon: +36 204649245
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 59325659
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24244297216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37231591
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42193031
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
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: 4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24244297216
Postai cím: Toldi Miklós Utca 9/a 2114/2
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24244297216
Hivatalos név: Alföldi- Munkaerő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12784727216
Postai cím: Árpád krt. 5
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12784727216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szilárd burkolati út (Tiszaburai, Wass A.)
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: 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: Príma-Út 2004.Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21941490210
Postai cím: Gyöngyösi Út 4
Város: Csány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3015
Ország: Magyarország
E-mail: primaut@primaut.hu
Telefon: +36 706191986
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21941490210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27453400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27453400
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
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: Orosz - Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23458820241
Postai cím: Bécsi Út 85. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23458820241
Hivatalos név: Príma-Út 2004.Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21941490210
Postai cím: Gyöngyösi Út 4
Város: Csány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3015
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21941490210
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Orvosi rendelő kerítés felújítás
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: 4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24244297216
Postai cím: Toldi Miklós Utca 9/a 2114/2
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: kunpal63@hotmail.com
Telefon: +36 204649245
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 59325659
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24244297216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2048853
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2858887
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
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: 4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24244297216
Postai cím: Toldi Miklós Utca 9/a 2114/2
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24244297216
Hivatalos név: Alföldi- Munkaerő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12784727216
Postai cím: Árpád krt. 5
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12784727216
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:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (14054/2022)
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: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 24225221243
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Ágnes
Telefon: +36 203124961
E-mail: agnes.szekely@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

Oktatás
x Egyéb tevékenység: Háttérintézményi 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:
Bútor beszerzés II. negyedév
Hivatkozási szám: EKR001323982021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

898

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Lechner Nonprofit Kft. részére sorozat- és egyedi gyártású irodabútorok beszerzésére Dinamikus
Beszerzési Rendszer felállítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4277291 (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: FOK bútor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39130000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földmegfigyelési Operatív Központ kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés - Bútorbeszerzés az
alábbiak szerint:
Mennyiség és megnevezés
10 db iróasztal
8 db asztal
10 db forgószék
12 db karfás szék
18 db szék
8 db szék
2 db kerek asztal
2 db fehér asztal
10 db 3 fiókos konténer
10 db asztali lámpa
2 db tolóajtós iratszekrény
8 db 2 ajtós szekrény
3 db fali akasztó
6 db álló fogas
8 db papírkosár
(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: Összesen nettó / 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: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
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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:
03489 / 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: LTK/1573-17/2022 Rész száma: 1 Elnevezés: Fok bútor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811-20-3
Postai cím: Kasza utca 5.
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Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811-20-3
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: 4277291
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)
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V.2.10)
V.2.11)
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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:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti adatai:
1. rész- FOK bútor:
*CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.;
adószám: 26387811-20-3
*AVA-FA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9025 Győr,
Ikrényi Út 11 0267/11. hrsz; adószám: 12837124-20-8
*Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 3530 Miskolc, Corvin Utca 1. B. ép. 3.; adószám:
11079130205
*Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
8200 Veszprém, Házgyári út 4.; adószám: 14554674219
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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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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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (14060/2022)
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: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15725211204
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Medgyesegyháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5666
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kraller József
Telefon: +36 68440074
E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu
Fax: +36 68440074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.medgyesegyhaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.medgyesegyhaza.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)
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:
Mini bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000332442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

905

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Mini bölcsőde kialakítása Medgyesegyházán” című a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016 azonosítószámú
projekt keretében kerül megvalósításra a tervezett beruházás.
A beruházás tárgya az 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2-4. szám alatti, 114 helyrajzi számon meglévő
ingatlan, meglévő óvodai épület mini bölcsődei szárnnyal történő bővítése.
Nem műemléki jelentőségű területen és nem helyi védelem alatt álló területen fekvő ingatlanon a
jelenlegi oktatási tevékenységet kívánja végezni az új épületben is a beruházó. Az ingatlan közterületről
való közvetlen megközelíthetőségét a Hősök utca közlekedési célú közterülete biztosítja. A tervezett
mini bölcsőde épület a telken, az építési helyen belül helyezkedik el, a meglévő óvoda épület szárny
épületrészeként (nyaktaggal a meglévő épülethez csatlakozik).
Az új épületszárny összes hasznos alapterülete: 323,05m2, építménymagassága +4,64m, a
gerincmagasság: 3,75m, 8,20 m
Az építmény rendeltetése: mini bölcsőde, oktatási rendeltetés
Az önálló rendeltetési egység száma: Az építési munkával további egy új önálló rendeltetési egység – mini
bölcsőde - keletkezik.
A beruházás építési engedélyhez kötött tevékenységeket tartalmaz. Az engedély ÉTDR száma:
202100059728, ügyiratszáma: BE/ETDR-EPO/2044-14/2021.
A további információkat az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98070000 (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: Mini bölcsőde kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211350-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2-4. hrsz: 114
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő pályázati forrást kíván felhasználni, ezáltal hasznosítani kívánja a meglévő bölcsőde épületét
bővíteni. Nem műemléki jelentőségű területen és nem helyi védelem alatt álló területen fekvő ingatlanon
a jelenlegi oktatási tevékenységet kívánja végezni az új épületben is a beruházó. Az ingatlan közterületről
való közvetlen megközelíthetőségét a Hősök utca közlekedési célú közterülete biztosítja. A tervezett
mini bölcsőde épület a telken, az építési helyen belül helyezkedik el, a meglévő óvoda épületszárny
épületrészeként (nyaktaggal a meglévő épülethez csatlakozik).
Helységlista (óvoda építés):
Előtér-bejárat 15,40 m2
Babakocsi tároló 9,19 m2
Akadálymentes mosdó 5,13 m2
Takarítószer tároló 3,16 m2
Személyzeti mosdó 3,83 m2
Vezetői iroda 19,85 m2
Közlekedő-teakonyha 10,21 m2
Mosdó 5,71 m2
Női öltöző 10,37 m2
Közlekedő 45,85 m2
Öltöző 16,05 m2
WC mosdó 19,05 m2
Gyermekszoba 50,68 m2
Selejtraktár 6,30 m2
Hulladéktároló 6,15 m2
Gépészet 5,25 m2
Raktár 6,30 m2
Kerti játék raktár 8,21 m2
Kerti mosdó 2,38 m2
Előtér 1,83 m2
Ételhulladél 3,28 m2
Ételfogadó 4,19 m2
Földszint alapterületek összesen: 258,37 m2
Fedett bejárat: 11,60 m2
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Részben fedett terasz 53,08 m2
Teraszok összesen: 64,68 m2
Az új épületszárny összes hasznos alapterülete: 323,05m2, építménymagassága +4,64m, a
gerincmagasság: 3,75m, 8,20 m
Az építmény rendeltetése: mini bölcsőde, oktatási rendeletetés
Az önálló rendeltetési egység száma: Az építési munkával további egy új önálló rendeltetési egység – mini
bölcsőde - keletkezik.
Az építési, bontási munkával kapcsolatban a részletes és pontos mennyiségi és műszaki adatokat a
dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan
költségvetés tartalmazza.
A beruházás építési engedélyhez kötött tevékenységeket tartalmaz. Az engedély ÉTDR száma:
202100059728, ügyiratszáma: BE/ETDR-EPO/2044-14/2021.
(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: Összesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016
II.2.9) További információ:
A kivitelezési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani. A munkaterület átadása a szerződés
hatályba lépését követően történik. Tárgyi eljárás feltételes közbeszerzési eljárás.
Ajánlatkérő a kivitelezés során előteljesítést elfogad.
A VI.3.6) 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. Az egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
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. A minőségi szempont esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. ab) pontja szerinti
egyenes arányosításra kerül sor. A Kbt. 77. § (1) alapján a bírálati módszernél megjelölt maximumra és az
annál kedvezőbb megajánlásokra is a maximum pontszámot kapják az ajánlattevők és a képletbe akkor is
a maximum kerül behelyettesítésre, ha ennél kedvezőbb ajánlat érkezik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04997 / 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: Mini bölcsőde kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

909

Hivatalos név: Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 23918850204
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 40
Város: Battonya
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5830
Ország: Magyarország
E-mail: okep.kft@gmail.com
Telefon: +36 305616294
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23918850204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 101727994
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98070000
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, Építőmesteri munkálatok, Épületgépészeti munkálatok, Épületvillamossági munkálatok,
Szárazépítési munkálatok, Épületfestési munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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V.2.10)
V.2.11)

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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11042851204
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204
Hivatalos név: Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 23918850204
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 40
Város: Battonya
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5830
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23918850204
Hivatalos név: Csaba-Komplex Építőipari Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25331783204
Postai cím: Kálvin Utca 14.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25331783204
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (14081/2022)
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: 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.
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
x 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:
Védőruha és védőfelszerelés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000363022021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

913

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Védőruha és védőfelszerelés beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére
irányul.
A keretmegállapodás alapján szerződés - közvetlen megrendelés - kizárólag a keretmegállapodás
időtartama alatt (12 hónap) köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem
haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget.
1. rész:
1. tétel: LÁTOGATÓI KÖPENY 3.000 darab
2. tétel: VINYL VIZSGÁLÓ -ÉS VÉDŐKESZTYŰ 500.000 darab
3. tétel: LATEX VIZSGÁLÓ -ÉS VÉDŐKESZTYŰ 500.000 darab
4. tétel: NŐVÉRSAPKA 12.000 darab
5. tétel: SZÁJMASZK KN95-ÖS 2.000 darab
6. tétel: SZÁJMASZK FFP3-AS 1.000 darab
7. tétel: LÁTOGATÓI OVERÁL 1.500 darab
8. tétel: OVERÁL 1.500 darab
Nyertes ajánlattevő köteles a megrendelt áru első szállítása alkalmával az áru magyar nyelvű kezelési és
használati utasítását papír alapon vagy elektronikus adathordozón elektronikus formátumban átadni
Ajánlatkérő részére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel valamennyi, az
ajánlati 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 egyenértékű dologra,
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eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az 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.
Az ajánlatnak új termékekre kell vonatkoznia.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell ajánlatában az árubeszerzésre vonatkozó tételes,
beárazott árajánlatát a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel
formátumú táblázatban. A táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A részenként
beárazott áruk teljes mennyiség szerinti nettó ára adja az
adott rész ajánlati árát. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott áru (termék) nevét és gyártója
nevét.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az Excel
formátumú ártáblában milyen egységre (mennyiségi/kiszerelési egység) adnak ajánlatot. A szakmai ajánlat
tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára.
A részletes műszaki követelményeket a részenkénti műszaki leírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4260000 (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: Egyszerhasználatos védőfelszerelés beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18143000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37. Raktár.
3524 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyszerhasználatos védőfelszerelés beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére
irányul.
A keretmegállapodás alapján szerződés - közvetlen megrendelés - kizárólag a keretmegállapodás
időtartama alatt (12 hónap) köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem
haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget.
1. tétel: LÁTOGATÓI KÖPENY 3.000 darab
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Egyszer használatos. Elöl patentos,tépőzáras, vagy húzózáras .Hátul megkötős fazon kizárva. Anyaga PP
nem szőtt. Anyagvastagság 42gr/nm. Anyagvastagságnál megengedett eltérés: + 10%. Méret L-XXXL-ig.
Szín:Világoskék vagy fehér illetve világoszöld. MSZ EN 340.
2. tétel: VINYL VIZSGÁLÓ -ÉS VÉDŐKESZTYŰ 500.000 darab
Vinil alapanyagú púderezett vagy púdermentes,fehér átlátszó. Egyszer használatos. Méret S-XL-ig az
aktuális igényeket figyelembe véve.Színben elfogadott a kék vagy lila is. MSZ EN420,EN374-2.
3. tétel: LATEX VIZSGÁLÓ -ÉS VÉDŐKESZTYŰ 500.000 darab
Latex alapanyagú púderezett vagy púdermentes . Egyszer használatos. Méret S-XL-ig az aktuális igényeket
figyelembe véve. Színben elfogadott a fehér, kék vagy lila is. MSZ EN420,EN374-2.
4. tétel: NŐVÉRSAPKA 12.000 darab
Egyszer használatos, körbe gumis. Anyag PP nem szőtt. Fehér vagy zöld illetve világoskék színű. MSZ EN
340
5. tétel: SZÁJMASZK KN95-ÖS 2.000 darab
5 rétegű Magas védelmet nyújtó szűrőréteg (magas szűrőképességű olvasztott réteg). Fehér színű.
Fokozott védelem az archoz simuló kialakításnak köszönhetően. BFE > 95%-os szűrési hatékonyság.KN95
maszk, CE 2163.
6. tétel: SZÁJMASZK FFP3-AS 1.000 darab
FFP3 szelepes pormaszk. Egyszer használatos. Állítható rugalmas fejpánttal kilégző szeleppel.Szín: Fehér
Külső fém orrillesztővel. Szabvány: CE,EN 149:2001+A1:2009.
7. tétel: LÁTOGATÓI OVERÁL 1.500 darab
Overall, PP nem szőtt anyagból. Anyagvastagság 42 gr/nm,gumírozott csukló,boka és
csípőrésszel,kapucnival, elől patentos vagy húzózáras. Egyszer használatos. Anyagvastagságnál
megengedett eltérés: + 10%. Méret L-XXXL az aktuális igényeknek megfelelően. Szín: Világoskék vagy
fehér illetve világoszöld. EN 340.
8. tétel: OVERÁL 1.500 darab
Kapucnis, elöl cipzáras vagy patentos. Védőruházat folyékony vegyszerek,szilárd részecskék ellen,
antisztatikus.Csuklónál és bokánál gumibehúzással. Egyszer használatos. Méret L-XXXL az igényeknek
megfelelően.Fehér vagy világoskék illetve világoszöld. MSZ EN ISO 13982-1:2004, EN 13982-1 Type 5EN
13034 Type 6,EN14126,EN 13034,EN 1149-5,EN ISO 13688.
Nyertes ajánlattevő köteles a megrendelt áru első szállítása alkalmával az áru magyar nyelvű kezelési és
használati utasítását papír alapon vagy elektronikus adathordozón elektronikus formátumban átadni
Ajánlatkérő részére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel valamennyi, az
ajánlati 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 egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az 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.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szállítási határidő (minimum 2 munkanap, maximum 6 munkanap,
munkanapban megadva) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft-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:
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest
fordított arányosítással történik, 0-100 pont között. A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális
100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva 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. és 2. pontja
esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak. Az eljárás nyertese az az
ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata
érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb
ajánlatot. A szállítási határidő kötelezőn előírt időtartama maximum 6 munkanap, minimum 2
munkanap. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő 2 munkanapban határozza meg a
vállalt szállítási határidő legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A
szállítási határidő maximum 6 munkanap. Ennél hosszabb idejű vállalás esetén az ajánlat
érvénytelen.
Az ajánlatkérő nem nyilvánítja eredménytelenné az eljárást, ha nem nyújtottak be az
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
Ajánlatkérő rögzíti, az értékelési szempontok 2. pontja esetében a megjelölt érték szerinti
ajánlatokat kér.
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
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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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09579 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
19039 / 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: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Védőruha és védőfelszerelés 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: 2022/06/20 (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: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12933086205
Postai cím: Kiss Ernő Utca 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
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E-mail: kozbeszerzes@profil-copy.hu
Telefon: +36 209228660
Internetcím(ek): (URL) www.profil-copy.hu
Fax: +36 46505332
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4260000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4260000
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
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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: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12933086205
Postai cím: kozbeszerzes@profil-copy.hu
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205
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:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13817/2022)
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: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 709044729
E-mail: krisztina.bordas@mert.hu
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mert.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
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:
03/2022 „Mentőszolgáltatás ellátása- Visonta"
Hivatkozási szám: EKR000588522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85143000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő feladata az MVM Mátra Energia Zrt. Visonta Bánya telephelyein
• a mentőszolgáltatás ellátása,
• szükség esetén a mentési tevékenység ellátása,
• riasztás esetén az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában lévő mentőkocsival történő kivonulás, a
rászoruló(k) szakszerű ellátása, ápolása, a további ellátásról gondoskodó szervezetekhez történő elszállítás,
átadás.
A mentőszolgáltatásra az Ajánlatkérő fix havi átalánydíjra kíván szerződést kötni, valamint a szerződés
időtartamára gépkocsivezető biztosítására tervezetten max. 3500 óra mennyiségben. A szerződés
keretösszege max.: 69.700.000 Ft. (ÁFA mentes)
Megrendelő a keretösszeg 80 %-ára, azaz 55.760.000 Ft-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Az ellátandó szolgáltatás részletes ismertetése és feltételei közbeszerzési dokumentumok mellékleteként
kerül csatolásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69700000 (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: 03/2022 „Mentőszolgáltatás ellátása- Visonta"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85143000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: MVM Mátra Energia Zrt. HU- 3271. Visonta, Erőmű utca 11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata az MVM Mátra Energia Zrt. Visonta Bánya és telephelyén
• mentőszolgáltatás ellátása,
• szükség esetén a mentési tevékenység ellátása mentőtiszti szakszemélyzet által,
• riasztás esetén az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában lévő mentőkocsival történő kivonulás, a
rászoruló(k) szakszerű ellátása, ápolása, a további ellátásról gondoskodó szervezetekhez történő elszállítás,
átadás.
A mentőszolgáltatásra az Ajánlatkérő fix havi átalánydíjra kíván szerződést kötni, 24 hónap időtartamra,
valamint a szerződés időtartamára gépkocsivezető biztosítására tervezetten 3500 óra mennyiségben.
A tárgyi szolgáltatás megkezdésének időpontja legkorábban 2022.07.01., amennyiben a szerződés később
kerül megkötésre, a megkötést követő munkanap.
A szolgáltatást egyidejűleg/egyidőben 1 fő mentőtiszt, vagy 1 fő mentési feladatokra kiképzett
mentőorvos végzettségű személy, valamint további 1 fő mentő gépkocsivezető látja el.
A szolgáltatás folyamatos és a műszaki leírásban hivatkozott jogszabályoknak megfelelő ellátásához
tervezetten 6 fő mentőtiszt és 2 fő mentő gépkocsivezető szükséges.
Az Ajánlattevő feladata,
- mentőtiszt vagy mentési feladatokra kiképzett mentőorvos szakszemélyzet biztosítása, folyamatos
jelleggel a szerződés időtartama alatt napi 24 órában
- Ajánlattevő feladata a mentő gépkocsivezető biztosítása eseti jelleggel, a szerződés időtartama alatt
tervezetten maximum 3500 óra mennyiségben.
Az ellátandó szolgáltatás részletes ismertetését a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2 alkalmassági követelmény körében előírt 3 fő szakember közül bármelyik
1 fő szakember az alkalmasság körében előírt 24 hónap fölött bemutatott többlettapasztalata. (min. 0
hónap, max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

923

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09198 / 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: 03/2022 „Mentőszolgáltatás ellátása- Visonta"
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: 2022/06/30 (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: Rutka Med-Oxy Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14686041110
Postai cím: Solymos Utca 3.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: rutkamedoxy@gmail.com
Telefon: +36 203344533
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14686041110
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138870504
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69700000
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: Mentőtiszt,
mentőgépkocsi vezető feladatok ellátása
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)
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x Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Rutka Med-Oxy Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14686041110
Postai cím: Solymos Utca 3.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14686041110
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:
Nyertes ajánlattevő:
Rutka Med-Oxy Egészségügyi Szolgáltató Kft.
H-3200 Gyöngyös, Solymos utca 3.
Adószám: 14686041-1-10
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (13821/2022)
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: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 709044729
E-mail: bordas.k@gmail.com
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mert.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
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:
09/2022 „Mentőszolgáltatás ellátása- Bükkábrány"
Hivatkozási szám: EKR000588832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

928

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85143000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő feladata az MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrány Bánya telephelyein
• a mentőügyelet ellátása,
• szükség esetén a mentési tevékenység ellátása,
• riasztás esetén az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában lévő mentőkocsival történő kivonulás, a
rászoruló(k) szakszerű ellátása, ápolása, a további ellátásról gondoskodó szervezetekhez történő elszállítás,
átadás.
A szerződés keretösszege nettó: 69.200.000 Ft (ÁFA mentes). Megrendelő a keretösszeg 80 %-ára, azaz
55.360.000 Ft-ra (ÁFA mentes) vállal lehívási kötelezettséget.
A Megrendelő a vállalkozói díjat havonként a Vállalkozó elszámolása és a Megrendelő teljesítés-igazolása
alapján fizeti meg.
Az ellátandó szolgáltatás részletes ismertetése és feltételei közbeszerzési dokumentumok mellékleteként
kerül csatolásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69200000 (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: 09/2022 „Mentőszolgáltatás ellátása- Bükkábrány"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85143000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: MVM Mátra Energia Zrt. HU- 3422 Bükkábrány, Bükkábrány külterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata az MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrány Bánya telephelyein
• a mentőügyelet ellátása,
• szükség esetén a mentési tevékenység ellátása mentő szakápolói szakszemélyzet által,
• riasztás esetén az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában lévő mentőkocsival történő kivonulás, a
rászoruló(k) szakszerű ellátása, ápolása, a további ellátásról gondoskodó szervezetekhez történő elszállítás,
átadás.
A szerződés keretösszege nettó: 69.200.000 Ft. Megrendelő a keretösszeg 80 %-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
A Megrendelő a vállalkozói díjat havonként a Vállalkozó elszámolása és a Megrendelő teljesítés-igazolása
alapján fizeti meg.
A tárgyi szolgáltatás megkezdésének időpontja legkorábban 2022.07.01., amennyiben a szerződés később
kerül megkötésre, a megkötést követő munkanap.
A szolgáltatást egyidejűleg/egyidőben 1 fő mentőszakápoló, vagy 1 fő mentőtiszt, vagy 1 fő mentési
feladatokra kiképzett mentőorvos végzettségű személy, valamint további 1 fő mentő gépkocsivezető látja
el. A szolgáltatás folyamatos és a műszaki leírásban hivatkozott jogszabályoknak megfelelő ellátásához
tervezetten 6 fő mentőtiszt és 2 fő mentő gépkocsivezető szükséges.
Az Ajánlattevő feladata,
- mentőszakápoló, vagy mentőtiszt vagy mentési feladatokra kiképzett mentőorvos szakszemélyzet
biztosítása, folyamatos jelleggel a szerződés időtartama alatt napi 24 órában
- Az Ajánlatkérő rendelkezik mentő gépkocsi vezetésére jogosult és azzal megbízott munkavállalókkal, az
Ajánlattevő feladata a mentő gépkocsivezető biztosítása folyamatosan, a szerződés időtartama alatt, napi
24 órában.
Az ellátandó szolgáltatás részletes ismertetését a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2 alkalmassági követelmény körében előírt 3 fő szakember közül bármelyik
1 fő szakember az alkalmasság körében előírt 24 hónap fölött bemutatott többlettapasztalata. (min. 0
hónap, max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

930

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09202 / 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: 09/2022 „Mentőszolgáltatás ellátása- Bükkábrány"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/30 (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: MEZOXY-MED Bt. Egészségügyi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21156041205
Postai cím: Bagoly Utca 6
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: gyenlasz@t-online.hu
Telefon: +36 304750745
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21156041205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138870504
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69200000
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: Mentőtiszt, mentőápoló,
mentőgépkocsi vezető feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.7)

A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: MEZOXY-MED Bt. Egészségügyi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21156041205
Postai cím: Bagoly Utca 6
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21156041205
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
MAZOXY-MED Bt. Egészségügyi és Kereskedelmi Betéti Társaság
H-3400 mezőkövesd, Bagoly utca 6.
Adószám: 21156041-2-05
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság (13494/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11264783216
Postai cím: József Attila Út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Józsa Beatrix
Telefon: +36 56511445
E-mail: jozsa.beatrix@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszzounok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszzounok.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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Út és járda fenntartási, építési feladatok 2021
Hivatkozási szám: EKR000424932021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

935

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, illetve Szolnok város közigazgatási
területén belül lévő utak, járdák és tartozékainak felújítási, építési feladatai, szükség esetében ehhez
kapcsolódó közműépítési, tervezési feladatok, építmények karbantartása
A keretmegállapodás keretösszege 1.200.000.000 Ft.
Várhatóan elvégzendő feladatok
gyalogjárdák felújítása, építése, járda javítás, karbantartás (3.000 m2)
útburkolatok, parkoló állások felújítása, építése, útjavítás, karbantartás, (5.500 m2), melyből aszfaltozás
(4.500 m2)
kátyúzás (1.000 m2)
útburkolati jelek festése, vízrendezési műtárgyak javítása, karbantartása
közvilágítási rendszer karbantartási munkái
közel 10.000 db lámpatest üzemeltetése
csatorna építés, egyéb közmű építés
kapcsolódó közvilágítási rendszerek kiépítése, átépítése
építmények karbantartása
Fenti feladatok lehetnek építési engedély köteles és nem építési engedély köteles tevékenységek.
A feladatok lehívása történhet közvetlen lehívás, illetve írásbeli konzultáció során. Amennyiben a
vállalkozási szerződéseket tervek, esetlegesen engedélyek alapján kell kivitelezni, a kivitelezés során
be kell tartani ezen hatósági engedélyekben, állásfoglalásokban és közműkezelő nyilatkozatokban
részletezett előírásokat. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az esetleges közmű egyeztetések
lefolytatása nyertes ajánlattevő feladata. A fenti megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, a
megrendelés a felmerült igények szerinti feladatok megvalósítására fog irányulni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 139995316 (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: Holt-Tiszai Vízisport Telep belső út útépítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szolnok, Halsütő utcától a 16435/17 hrsz. földrészletet megkerülve a
Vízpart krt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sporttelepre vezető belső út építése a Halsütő utcától a 16435/17 hrsz. földrészletet megkerülve a Vízpart
krt-ig.
A tervezési sebesség 20 km/h
Építendő szegélyek nélküli útburkolat szélesség: 6,00 m
Út koronaszélesség: 9,00 m, 16,00 m
Útterület szabályozási szélessége: nincs kialakítva útterület
Tervezett létesítmény fajták:
- aszfalt burkolatú belső út 390 m
A tervezett létesítmények közforgalom számára nem kerülnek megnyitásra.
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
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás M/2.a szerinti szakember gyakorlata a kötelező
gyakorlati időn felül (hónap) 5
2 3. Az eljárást megindító felhívás M/2.b. szerinti szakember gyakorlata a kötelező gyakorlati időn felül
(hónap) 5
3 4. Karbantartást, útfelújítást, közterületi létesítmények üzemeltetését támogató informatikai rendszer
alkalmazása 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati árból adott kedvezmény mértéke (%) / Súlyszám: 65
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:
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09909 / 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: 1 Elnevezés: Holt-Tiszai Vízisport Telep belső út útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/19 (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: Szolnok Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14836569242
Postai cím: Rákóczi Tér 3. 2/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1084
Ország: Magyarország
E-mail: info@szolnokaszfalt.hu
Telefon: +36 56514395
Internetcím(ek): (URL) www.szolnokaszfalt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14836569242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147363490
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 139995316
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:
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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: Szolnok Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi tér 3. 2/18.
Város: 5000
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14836569242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (12814/2022)
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: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23176605243
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finszter Nóra
Telefon: +36 707098156
E-mail: nora.finszter@nofnkft.hu
Fax: +36 707098156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nof.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: Nonprofit 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
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Oktatás
x Egyéb tevékenység: Műemlékvédelem/Közérdekű 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:
Kisdörgicsei Templomrom-állagvédelem
Hivatkozási szám: EKR000496892022
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:
Kisdörgicsei Templomrom állagvédelmi és építőmesteri feladatok
Elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek:
Falazás: 80 m3
Ácsmunka: 8,20 m3
Tetőlécezés: 115 m2
Deszkázás: 115 m2
Tetőfedés: 125 m2
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.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46042950 (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: Kisdörgicsei Templomrom-állagvédelem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8244 Dörgicse, 0266/2 Dörgicse, Románkori templomrom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisdörgicsei Templomrom állagvédelmi és építőmesteri feladatok
Elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek:
Falazás: 80 m3
Ácsmunka: 8,20 m3
Tetőlécezés: 115 m2
Deszkázás: 115 m2
Tetőfedés: 125 m2
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 - max. 24 hónap, egész hónapban
megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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A II.I.5) és II.2.7) pontban rögzített teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
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: Kisdörgicsei Templomrom-állagvédelem
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: 2022/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dakota Design Home Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26337658211
Postai cím: Szegfű Utca 23
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: adrienn.zombori@gmail.com
Telefon: +36 204247414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26337658211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53087120
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46042950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: Szekeres Rezső János
Nemzeti azonosítószám: 58523067233
Postai cím: Kossuth Út 33.
Város: Acsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2683
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 58523067233
Hivatalos név: SOMÉP 2003 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13175452219
Postai cím: Rákóczi Utca 4/A
Város: Somlószőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8483
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13175452219
Hivatalos név: Dakota Design Home Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26337658211
Postai cím: Szegfű Utca 23
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26337658211
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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2022/04/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárásban beérkezett ajánlatok:
1) Szekeres Rezső János (2683 Acsa, Kossuth út 33.)
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 52.012.610,- Ft
2. Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0-max 24 hónap, egész hónapban megadva): 24
2) SOMÉP 2003 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8483 Somlószőlős, Rákóczi utca 4/A)
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 53.902.070,- Ft
2. Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0-max 24 hónap, egész hónapban megadva): 24
3) Dakota Design Home Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2890 Tata,
Szegfű utca 23)
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 46.042.950,- Ft
2. Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0-max 24 hónap, egész hónapban megadva): 24
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (13283/2022)
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: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23176605243
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finszter Nóra
Telefon: +36 707098156
E-mail: nora.finszter@nofnkft.hu
Fax: +36 707098156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nof.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: Nonprofit 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
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Oktatás
x Egyéb tevékenység: Műemlékvédelem
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:
Projektszintű könyvvizsgálat - GINOP projektek
Hivatkozási szám: EKR000538572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

949

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése GINOP projektek esetében:
1. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2015-00002
azonosítószámú projekt esetében
2. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2015-00006
azonosítószámú projekt esetében
3. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2016-00009
azonosítószámú projekt esetében
4. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2016-00011
azonosítószámú projekt esetében
5. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2016-00012
azonosítószámú projekt esetében
6. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2016-00016
azonosítószámú projekt esetében
7. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2016-00017
azonosítószámú projekt esetében
8. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2016-00021
azonosítószámú projekt esetében
9. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a GINOP-7.1.1-15-2016-00022
azonosítószámú projekt esetében
10: rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú projekt esetében
11. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00028 azonosítószámú projekt esetében
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12. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt esetében
13. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosítószámú projekt esetében
14. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosítószámú projekt esetében
15. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00033 azonosítószámú projekt esetében
16. rész: Projektzáráshoz kapcsolódó, projektszinttű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00037 azonosítószámú projekt esetében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10330000 (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: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2015-00002 projekt
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6

Kiegészítő szójegyzék

79210000-9
79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, a 2014-2020 programozási időszakban
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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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00002
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.07.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2015-00006 projekt
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2015-00006 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00006
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.10.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
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állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.

Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00009 projekt
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6

Kiegészítő szójegyzék

79210000-9
79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00009
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00011 projekt
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9

79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00011 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
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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 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00012 projekt
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
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Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00012
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.10.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00016 projekt
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
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79210000-9
79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00016
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
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A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.11.30. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.

Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00017 projekt
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6

Kiegészítő szójegyzék

79210000-9
79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00017 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00017
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.10.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00021 projekt
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00021 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
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meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00021
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.05.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00022 projekt
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00022 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
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sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00022
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00023 projekt
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3
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79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00023
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
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A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.

Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00028 projekt
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6

Kiegészítő szójegyzék

79210000-9
79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00028 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2017-00028
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00029 projekt
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2017-00029
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00030 projekt
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosítószámú projekt esetében.
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A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2017-00030
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.11.30. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00031 projekt
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Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6

Kiegészítő szójegyzék

79210000-9
79212100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2017-00031
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00033 projekt
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00033 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

969

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-7.1.1-15-2017-00033
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2022.12.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00037 projekt
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További tárgyak:

79200000-6
79210000-9
79212100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében projektzáráshoz kapcsolódó, projektszintű könyvvizsgálat elvégzése a
GINOP-7.1.1-15-2017-00037 azonosítószámú projekt esetében.
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani
útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint
köteles eljárni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés (könyvvizsgálói
jelentés, igazolás) és egy vezetői összefoglaló elkészítését. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati
sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől
függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő feladata: könyvvizsgálói feladatok ellátása különösen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 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 4400. témaszámú
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, továbbá az adott projekt támogatási szerződés és mellékletei
figyelembevételével.
A feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋
dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata
(min.0 max. 24 hónap egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2017-00037
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára
tekintettel módosulhat.
A II.2.7) pontban szereplő konkrét befejezési dátum csupán tájékoztató jelleggel került rögzítésre, a
szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától a projekt fizikai zárásának napját –
mely tervezetten 2023.03.31. napja – követő legkésőbb 20. naptári napig tart.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít fedezethiányra tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre
állása. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére a szerződés aláírását követő 3 hónapon belül nem kerül
sor, úgy a felek szabadulnak a kötelemből.
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
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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:
07673 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2015-00002 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
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Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3450000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 680000
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

V.2.11)

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: 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: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
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
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
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
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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: Baán és Társa Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11363686202
Postai cím: Antal Utca 13
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11363686202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2015-00006 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 680000
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: 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: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
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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: Baán és Társa Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11363686202
Postai cím: Antal Utca 13
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11363686202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00009 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
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Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 685000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
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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: 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: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
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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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00011 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 830000
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:
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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: 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: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
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Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00012 projekt
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: 9
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: hegedus@hkaudit.hu
Telefon: +36 309384847
Internetcím(ek): (URL) http://www.hkaudit.hu/
Fax: +36 76459000
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837162203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 560000
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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V.2.10)
V.2.11)

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: 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: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00016 projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 835000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00017 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 670000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 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: 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: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23047169241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00021 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3450000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 710000
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

994

(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: 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: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
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Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23047169241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00022 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 725000
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)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
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: 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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23047169241
Hivatalos név: Baán és Társa Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11363686202
Postai cím: Antal Utca 13
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11363686202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2016-00023 projekt
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: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: hegedus@hkaudit.hu
Telefon: +36 309384847
Internetcím(ek): (URL) http://www.hkaudit.hu/
Fax: +36 76459000
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837162203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 310000
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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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: Baán és Társa Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 11363686202
Postai cím: Antal Utca 13
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11363686202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00028 projekt
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: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: hegedus@hkaudit.hu
Telefon: +36 309384847
Internetcím(ek): (URL) http://www.hkaudit.hu/
Fax: +36 76459000
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837162203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1900000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 500000
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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
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Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00029 projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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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: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3400000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 715000
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: %
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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: 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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00030 projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
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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: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: hegedus@hkaudit.hu
Telefon: +36 309384847
Internetcím(ek): (URL) http://www.hkaudit.hu/
Fax: +36 76459000
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837162203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 240000
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)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
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Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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: Baán és Társa Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11363686202
Postai cím: Antal Utca 13
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11363686202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 14 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00031 projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1011

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 685000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 15 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00033 projekt
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1014

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: hegedus@hkaudit.hu
Telefon: +36 309384847
Internetcím(ek): (URL) http://www.hkaudit.hu/
Fax: +36 76459000
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837162203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 660000
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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
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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
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 16 Elnevezés: Könyvvizsgálat-GINOP-7.1.1-15-2017-00037 projekt
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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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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
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL) www.kesaudit.hu
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3750000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 845000
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: 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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10250976243
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: "Ráta'80" Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10880982243
Postai cím: Gerinc Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880982243
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12423161241
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241
Hivatalos név: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13062941213
Postai cím: Bokros Utca 57
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062941213
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
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tá (13499/2022)
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: Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11926142219
Postai cím: Bartók Béla Utca 1-3. 2624
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török Attila László ügyvezető igazgató
Telefon: +36 87510365
E-mail: pritap@t-online.hu
Fax: +36 87510366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.pri.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.pri.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi Intézmény
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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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:
FT-1359/PRI/2022 - Flow Cytométer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000742582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38434570-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő intézménye részére 1 darab gyárilag új Flow Cytométer
szállítása, üzembehelyezése A teljesítés magában foglalja a gyárilag új berendezés leszállítását, üzembe
helyezését, 5 napos próbaüzem megtartását, valamint a kezelő személyzet (legalább 2 fő) 2 napon
keresztül tartó betanítását. A képzést, 2 fő részére, 2 napon át, előzetesen egyeztetett időpontokban,
a próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani. Az 5 napos próbaüzem a szállítási határidőbe
beleértendő.
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)
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Elnevezés: FT-1359/PRI/2022 - Flow Cytométer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38434570-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pannon Reprodukciós Intézet Kft., 8300 Tapolca, Bartók Béla út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő intézménye részére 1 darab gyárilag új Flow Cytométer
szállítása, üzembehelyezése A teljesítés magában foglalja a gyárilag új berendezés leszállítását, üzembe
helyezését, 5 napos próbaüzem megtartását, valamint a kezelő személyzet (legalább 2 fő) 2 napon
keresztül tartó betanítását. A képzést, 2 fő részére, 2 napon át, előzetesen egyeztetett időpontokban,
a próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani. Az 5 napos próbaüzem a szállítási határidőbe
beleértendő.
Kérjük, az ártáblázatban megadottaknak megfelelően, a megajánlott berendezés esetében a pontos típus
és származási ország feltűntetését is. Ajánlattevőnek a berendezés leszállításakor 2 példány magyar nyelvű
felhasználói kézikönyvet is át kell adnia. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt
folyamatos karbantartási munkáinak ellátását is a jótállási időn belül. A teljeskörű jótállás időtartama az
átadás-átvétel dátumától számított minimum 12 hónap.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke HUF / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Jelen beszerzés a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló jogszabály hatálya alá tartozik, erre figyelemmel Ajánlatkérő
alkalmazhatja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont legalacsonyabb ár értékelési szempontját.
Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Kizárólag komplett ajánlat adható. Ajánlatkérő 1 db komplett készüléket kíván beszerezni, így jelen eljárás
esetében a részajánlat, mint fogalom, nem értelmezhető.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10540 / 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: FT-1359/PRI/2022 - Flow Cytométer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Figyelemmel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlatot nyújtottak be, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 75. §
(2) bek. e) pontjában foglaltak alapján jelen eljárást eredménytelennek nyilvánította.
(Ajánlati felhívás VI.3.9. pontjának 7. alpontjában meghatározottak szerint)
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
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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 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
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V.2.10)
V.2.11)
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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: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10429879241
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429879241
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:
Közbeszerzés tárgya: FT-1359/PRI/2022 - Flow Cytométer beszerzése
FAKSZ: Némediné Horányi Márta njsz: 00369
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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Pásztó Városi Önkormányzat (13835/2022)
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: Pásztó Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735313212
Postai cím: Kölcsey Utca 35.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dénes Anita
Telefon: +36 32460155
E-mail: denes.anita@paszto.hu
Fax: +36 32460918
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszto.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:
Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete
Hivatkozási szám: EKR000503352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek saját költségén kell a közvilágítási rendszerhez eszközöket beszerezni, korszerűsíteni,
a kiadott terv szerinti mértékben bővíteni, melyet a korszerűsítés után bérbe ad az ajánlatkérőnek. Az
ajánlatba minden Ajánlattevőnek be kell építeni a tervezés díját, melyre Ajánlatkérő szerződést kötött.
A tervező nem tartozik a kizáró okok alá. Ajánlatkérő bérleti és üzemeltetési díjat fizet. A bérleti és
üzemeltetési díj fedezetét az energia és egyéb közvilágítással kapcsolatos költségmegtakarítás fedezi,
ezért az elvárt beépített teljesítmény csökkenés mértéke legalább 43,9% (korszerűsítés utáni beépített
teljesítmény legfeljebb 56,6 kW). A beruházás mértékére tekintettel a szerződés 180 hónapos felmondási
tilalommal védett a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18801600 (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: Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928500-3

További tárgyak:

50232100-1

Kiegészítő szójegyzék

50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db a dokumentáció részeként kiadott tervben előírt paraméterű közvilágítási rendszer bérbe vétele és
üzemeltetési tevékenységeinek ellátása.
Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez
saját költségén az alábbi tevékenységeket kell elvégezni.
Saját költségen történő korszerűsítés, majd ezt követő bérbeadás.
Tájékoztatásképp a Tervben szereplő adatok:
Leszerelendő lámpatestek típusa; mennyisége:
ALEKA 2X36W 49 db
ALTRA 24W 10 db
ALTRA 36W 25 db
ATTASÉ 24W 3 db
AX 11W 315 db
AX 70W 4 db
Axiál 24W 5 db
BUDAVÁR 70W 17 db
Eclat 100W 32 db
Eclat 150W 4 db
Eclat 70W 6 db
EKA 2x100W 1 db
EKA 70W 1 db
EKA UNI 70W 2 db
FGS104 24W 444 db
FGS104 36W 13 db
FLORIDA 36W 1 db
GLOB 70W 7 db
MALAGA 100W 1 db
ONIX-2 100W 5 db
Pannon 100W 32 db
SITECO 36W 3 db
Z1 100W 10 db
Z1 70W 265 db
Z2 100W 251 db
Z2 150W 18 db
ZAFÍR 100W 6 db
ZAFÍR 150W 9 db
ZAFÍR 70W 3 db
Bontandó közvilágítási lámpatestek összesen: 1542 db
Építendő lámpatestek típusa (,vagy azzal egyenértékű típus) mennyisége:
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megnevezés mennyiség egység kW/db kW
ALAGÚT LED 20W körszim 49 db 0,02 0,98
GLÓRIA SMART 36W ERS 6 db 0,036 0,216
GLÓRIA SMART 36W T5 1 db 0,036 0,036
HOF. 1x16LED T2 500mA 27W 3000K (BUDAVÁR) 9 db 0,027 0,243
HOF. 1x16LED T5 500mA 27W 3000K (BUDAVÁR) 8 db 0,027 0,216
HOF. 2x16 43W T2 (ERS) (PANNON) 7 db 0,043 0,301
HOF. 3x16LED 52W verB Pannon (ZÖLD) 4 db 0,052 0,208
HOF. 3x16LED 66W verB Pannon 19 db 0,066 1,254
HOF. 3x16LED 84W verB Pannon 2 db 0,084 0,168
TWEET 15W ERE 19 db 0,015 0,285
TWEET 15W ERS 32 db 0,015 0,48
TWEET 20W ERE 5 db 0,02 0,1
TWEET 20W ERL 1 db 0,02 0,02
TWEET 20W ERS 389 db 0,02 7,78
TWEET 20W LRL 86 db 0,02 1,72
TWEET 27W ERE 4 db 0,027 0,108
TWEET 27W ERL 55 db 0,027 1,485
TWEET 27W ERS 241 db 0,027 6,507
TWEET 27W LRL 34 db 0,027 0,918
TWEET 37W ERL 3 db 0,037 0,111
TWEET 37W ERS 69 db 0,037 2,553
TWEET 37W LRL 22 db 0,037 0,814
TWEET 43W ERL 1 db 0,043 0,043
TWEET 43W ERS 98 db 0,043 4,214
TWEET 43W LRL 12 db 0,043 0,516
TWEET 54W ERE 1 db 0,054 0,054
TWEET 54W ERS 161 db 0,054 8,694
TWEET 54W LRL 22 db 0,054 1,188
TWEET 68W ERL 9 db 0,068 0,612
TWEET 68W ERS 126 db 0,068 8,568
TWEET 68W LRL 22 db 0,068 1,496
TWEET 84W ERL 1 db 0,084 0,084
TWEET 84W ERS 5 db 0,084 0,42
TWEET 84W LRL 19 db 0,084 1,596
TWEET 84W LRS 5 db 0,084 0,42
TWEET 112W ERS 4 db 0,112 0,448
Építendő tervezett lámpatestek összesen: 1551 db legfeljebb 54,856 kW
Meglévő maradó, de üzemeltetendő lámpatestek:
Fényvető 100W 2 db
Fényvető 150W 1 db
Fényvető 250W 1 db
BGP303 30W 3 db
FÉNYVETŐ 400W 2 db
FÉNYVETŐ LED 1 db
Maradó közvilágítási lámpatestek összesen: 10 db
Üzemeltetendő lámpatestek száma összesen: 1561 db
Bontandó lámpakarok össz.: 323 db
Építendő lámpakarok össz.: 370 db
Az üzemeltetés kezdő időpontja a műszaki átadást követő hónap első napja.

1030

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1031

Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
A nyertes ajánlattevő feladatai a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének
megkezdéséhez a beruházás tervezése, kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő
megrendelte a tender és kiviteli tervet, melynek összege: 4 800 000,- Ft + Áfa. Ezt az összeget minden
ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell a tervezővel a
szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől
eltérő típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra
terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Ajánlattevőnek újra tervezés esetén nem kötelező
a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített, dokumentációhoz csatolt
anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie .
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok
alá.
Ahol a felhívásban, dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek, AF jelen pontja, ...)
az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen
be kell mutatni a szakmai ajánlatban. Az egyenértékűség vizsgálatánál a kiadott dokumentáció
"VOL3_Pásztó_TENDER_TERV_22_04_11.PDF" dokumentumban leírt paraméterek kerülnek vizsgálatra.
A tervektől eltérő gyártmányú/típusú lámpatestek megajánlása esetén magyar nyelvű (ajánlattevő általi
fordítás elfogadott) gyártói adatlapokkal és a gyártói adatlapokról hiányzó adatok esetében egyértelmű
tételes adatokat tartalmazó nyilatkozatokkal kell az egyenértékűséget igazolni. A szakmai ajánlat része a
beárazott költségvetés is, ahol eltérés esetén pontos gyártmány és típusmegjelöléssel be kell mutatni az
ajánlat műszaki tartalmát.
Eltérés esetén a beépített teljesítmény csak alacsonyabb lehet a tervekben meghatározott teljesítménynél.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a típus megjelölés és eltérés esetén az egyenértékűség bizonyítása a szakmai
ajánlat része, ami nem módosítható.
(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: 1 év alatt kifiz. bérleti és üzem. díj 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:
A szerződés a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban ("nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés"
indokolja) határozatlan idejű,
AK a bérelni kívánt eszközöket műszakilag olyan szinten körülírta (lásd.: kiadott terv), hogy az áron kívül
egyéb értékelési szempont nem indokolt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1032

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:
09187 / 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: Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete
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: 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
Hivatalos név: ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26353267420
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: erika.dombai@enerin.hu
Telefon: +36 304854940
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26353267420
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75168000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18801600
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: Ajánlattevő a kötelezően
előírt alvállalkozót (tervezőt) vonja be a teljesítésbe, értéket, arányt nem határozott meg az ajánlatában.
Megjegyzés az 5.2.4 ponthoz: A becsült érték a Kbt. előírása szerint 48 hónapra vonatkozik, szerződés
értéke (bérleti és üzemeltetési díj) 12 hónapra vonatkozik.
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: ENERIN ESCO Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26353267420
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26353267420
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
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Megjegyzés az V.2.4 ponthoz: A becsült érték a Kbt. előírása szerint 48 hónapra vonatkozik, szerződés
értéke (bérleti és üzemeltetési díj) 12 hónapra vonatkozik.
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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Sajólászlófalva Község Önkormányzata (14022/2022)
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: Sajólászlófalva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15546522105
Postai cím: Vörösmarty Utca 15.
Város: Sajólászlófalva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3773
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálcza Józsefné
Telefon: +36 48424312
E-mail: slfkozoshivatal@parisat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajolaszlofalva.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:
Sajólászlófalva – MFP út felújítás
Hivatkozási szám: EKR000733292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sajólászlófalva község két belterületi útjának felújítása történik az alábbiak szerint:
1. rész: Rákóczi F. u. (122/16 hrsz.)
A tervezett útszakasz tervezési osztályba sorolása: B.VI., „d” hálózati funkció. Tervezési sebesség: 30 km/h.
A tervezési terület dombvidéki jellegű, sűrűn beépített, érzékeny környezettel rendelkezik.
A tervezési szakasz végén, cca. 50 fm hosszban, teljes szélességben felbontásra kerül a meglévő
útpálya a védő réteg szintjéig, majd ezt követően zúzottkő alapréteg, továbbá 1 réteg aszfalt kiegyenlítő
réteg építése történik. A többi szakaszon, a meglévő útburkolaton kis felületű kátyúzás történik, ezt
követően 5 cm aszfalt szőnyegezés kerül kialakításra a teljes tervezési hosszon és szélességben. Az
útburkolat mindkét oldalán padkarendezés történik.
A tervezett útfelújítás hossza: 240 fm.
Hossz-szelvényi kialakítás:
A tervezett kialakítás alkalmazkodik a meglévő burkolat- és terepviszonyokhoz.
Keresztszelvényi elrendezés:
A tervezett útfelújítás alkalmazkodik a meglévő burkolathoz. A megtámasztást zúzottkő burkolatú padka
biztosítja. A burkolt felületek oldalesése változó, mindenhol a zöldterületek vagy meglévő árkok felé
lejtetve.
Pályaszerkezetek:
A felújításra kerülő útburkolat felületének egyenletesnek, hullámmentesnek és döccenőmentesnek
kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést, mind a burkolat felületéről, mind a
pályaszerkezet alsó rétegeiből.
Az útfelújítás tervezett rétegződése:
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg
meglévő út pályaszerkezete
≈ 50 cm össz pályaszerkezet vastagság
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A Rákóczi utca teljes pályaszerkezetének felújítás esetében az utolsó 50 m-en
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg kiegyenlítés
min. 25 cm zúzottkő alapréteg
meglévő védőréteg
≈ 50 cm össz pályaszerkezet vastagság
Az útburkolat mellett épülő zúzottköves padka NZ 11/22 anyagból készül átlagosan 6-8 cm
vastagságban.
2. rész: Hunyadi J. u. (87 hrsz.)
A meglévő útburkolaton kis felületű kátyúzás történik, ezt követően 5 cm aszfalt szőnyegezés kerül
kialakításra a teljes tervezési hosszon és szélességben. Az útburkolat mindkét oldalán padkarendezés
történik. A tervezett útfelújítás hossza: 190 fm.
Hossz-szelvényi kialakítás:
A tervezett kialakítás alkalmazkodik a meglévő burkolat- és terepviszonyokhoz.
Keresztszelvényi elrendezés:
A tervezett útfelújítás alkalmazkodik a meglévő burkolathoz. A megtámasztást zúzottkő burkolatú padka
biztosítja. A burkolt felületek oldalesése változó, mindenhol a zöldterületek vagy meglévő árkok felé
lejtetve.
Pályaszerkezetek:
A felújításra kerülő útburkolat felületének egyenletesnek, hullámmentesnek és döccenőmentesnek
kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést, mind a burkolat felületéről, mind a
pályaszerkezet alsó rétegeiből.
Az útfelújítás tervezett rétegződése:
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg
meglévő út pályaszerkezete
≈ 50 cm össz pályaszerkezet vastagság
Az útburkolat mellett épülő zúzottköves padka NZ 11/22 anyagból készül átlagosan 6-8 cm
vastagságban.
Tárgyi kivitelezés nem engedély köteles tevékenység.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23305267 (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: Rákóczi F. út felújítása
Rész száma: 1

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1039

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

45233220-7

További tárgyak:

45233228-3

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3773 Sajólászlófalva, Rákóczi u., hrsz 122/16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett útszakasz tervezési osztályba sorolása: B.VI., „d” hálózati funkció. Tervezési sebesség: 30 km/h.
A tervezési terület dombvidéki jellegű, sűrűn beépített, érzékeny környezettel rendelkezik.
A tervezési szakasz végén, cca. 50 fm hosszban, teljes szélességben felbontásra kerül a meglévő
útpálya a védő réteg szintjéig, majd ezt követően zúzottkő alapréteg, továbbá 1 réteg aszfalt kiegyenlítő
réteg építése történik. A többi szakaszon, a meglévő útburkolaton kis felületű kátyúzás történik, ezt
követően 5 cm aszfalt szőnyegezés kerül kialakításra a teljes tervezési hosszon és szélességben. Az
útburkolat mindkét oldalán padkarendezés történik.
A tervezett útfelújítás hossza: 240 fm.
Hossz-szelvényi kialakítás:
A tervezett kialakítás alkalmazkodik a meglévő burkolat- és terepviszonyokhoz.
Keresztszelvényi elrendezés:
A tervezett útfelújítás alkalmazkodik a meglévő burkolathoz. A megtámasztást zúzottkő burkolatú padka
biztosítja. A burkolt felületek oldalesése változó, mindenhol a zöldterületek vagy meglévő árkok felé
lejtetve.
Pályaszerkezetek:
A felújításra kerülő útburkolat felületének egyenletesnek, hullámmentesnek és döccenőmentesnek
kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést, mind a burkolat felületéről, mind a
pályaszerkezet alsó rétegeiből.
Az útfelújítás tervezett rétegződése:
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg
meglévő út pályaszerkezete
≈ 50 cm össz pályaszerkezet vastagság
A Rákóczi utca teljes pályaszerkezetének felújítás esetében az utolsó 50 m-en
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg kiegyenlítés
min. 25 cm zúzottkő alapréteg
meglévő védőréteg
≈ 50 cm össz pályaszerkezet vastagság
Az útburkolat mellett épülő zúzottköves padka NZ 11/22 anyagból készül átlagosan 6-8 cm
vastagságban.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
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tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett útépítésben jártas műszaki
szakember (építésvezető) tapasztalata 20
2 Többletjótállás időtartama a kötelező 24 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 2 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: Hunyadi J. u. felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:

45233220-7
45233228-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3773 Sajólászlófalva, Hunyadi u., hrsz 87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő útburkolaton kis felületű kátyúzás történik, ezt követően 5 cm aszfalt szőnyegezés kerül
kialakításra a teljes tervezési hosszon és szélességben. Az útburkolat mindkét oldalán padkarendezés
történik. A tervezett útfelújítás hossza: 190 fm.
Hossz-szelvényi kialakítás:
A tervezett kialakítás alkalmazkodik a meglévő burkolat- és terepviszonyokhoz.
Keresztszelvényi elrendezés:
A tervezett útfelújítás alkalmazkodik a meglévő burkolathoz. A megtámasztást zúzottkő burkolatú padka
biztosítja. A burkolt felületek oldalesése változó, mindenhol a zöldterületek vagy meglévő árkok felé
lejtetve.
Pályaszerkezetek:
A felújításra kerülő útburkolat felületének egyenletesnek, hullámmentesnek és döccenőmentesnek
kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést, mind a burkolat felületéről, mind a
pályaszerkezet alsó rétegeiből.
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Az útfelújítás tervezett rétegződése:
5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg
meglévő út pályaszerkezete
≈ 50 cm össz pályaszerkezet vastagság
Az útburkolat mellett épülő zúzottköves padka NZ 11/22 anyagból készül átlagosan 6-8 cm
vastagságban.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett útépítésben jártas műszaki
szakember (építésvezető) tapasztalata 20
2 Többletjótállás időtartama a kötelező 24 hónap felett a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 2 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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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
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: Rákóczi F. út 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: 2022/06/30 (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: Invent-Bau Kft
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Nemzeti azonosítószám: 14534456241
Postai cím: Róbert Károly Körút 47. 2/18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: inventbau@gmail.com
Telefon: +36 303385024
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14534456241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14157411
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14518782
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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V.2.10)
V.2.11)

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Invent-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: 14534456241
Postai cím: Róbert Károly Körút 47. 2/18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14534456241
Hivatalos név: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392215
Postai cím: Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hunyadi J. u. 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: 2022/06/30 (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: Invent-Bau Kft
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Nemzeti azonosítószám: 14534456241
Postai cím: Róbert Károly Körút 47. 2/18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: inventbau@gmail.com
Telefon: +36 303385024
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14534456241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8500354
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8786485
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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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: Invent-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: 14534456241
Postai cím: Róbert Károly Körút 47. 2/18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14534456241
Hivatalos név: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392215
Postai cím: Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392215
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:
2022/05/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
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Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően
végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el
a bírálatot. Ajánlatkérő a többi ajánlatot bírálat alá nem vonta, így nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot nem nevezett meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Szabadtéri Néprajzi Múzeum (14096/2022)
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: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321154213
Postai cím: Sztaravodai Út 75.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tusán Róbert
Telefon: +36 307488551
E-mail: tusanrobert@gmail.com
Fax: +36 26502537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.skanzen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

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:
vasúti kocsiszín - befejező munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000438342022
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:
36,07mX13,32m alapterületű vasúti kocsiszín befejező munkálatainak elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47994850 (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: vasúti kocsiszín - befejező munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112000-5

Kiegészítő szójegyzék
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45200000-9
45300000-0
45310000-3

45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út, (Hrsz.:6886/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
36,07mX13,32m alapterületű vasúti kocsiszín befejező munkálatainak elvégzése
falazás - 131,5 m2
vakolás - 580 m2
ácsmunka - 650 m2
kürtő építés - 10 m
burkolás - 47 m2
bádogozás - 34 m
elektromos szerelés - 400 m
egyéb munkák elvégzése
(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.1.1 alkalmassági követelménynél bemutatott szakember
többlettapasztalata (hónap) 15
2 3. Az M.1.2 alkalmassági követelménynél bemutatott szakember többlettapasztalata (hónap) 10
3 4. többlet jótállás vállalása (hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. A szerződés a felek aláírásával lép hatályba, a II.2.7) pontban szereplő kezdő időpont csak technikai
okból került feltüntetésre.
2. A 4. értékelési szempont teljes neve (karekterkorlát miatt nem szerepel a II.2.5) pontban: A
jogszabályban rögzített mértéken felüli, jogszabály által nem szabályozott esetekben 36 hónapon felüli
többlet jótállás (hónap)
3. Ajánlatkérő a 2., 3. és 4. értékelési szempont esetén a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti határértékeket szab
meg az alábbiak szerint:
2. értékelési szempont
érvénytelenségi határérték (ennél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) érvénytelenséget eredményez: 0 hónap
maximális pontszámhoz tartozó érték (ennél kedvezőbb (magasabb) nem kap többlet pontszámot: 36
hónap
3. értékelési szempont
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érvénytelenségi határérték (ennél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) érvénytelenséget eredményez: 0 hónap
maximális pontszámhoz tartozó érték (ennél kedvezőbb (magasabb) nem kap többlet pontszámot: 36
hónap
4. értékelési szempont
érvénytelenségi határérték (ennél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) érvénytelenséget eredményez: 0 hónap
maximális pontszámhoz tartozó érték (ennél kedvezőbb (magasabb) nem kap többlet pontszámot: 36
hónap
4. Értékelési módszerek:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) dokumentum szereplő
módszerek az alábbiak szerint:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás (1. sz. melléklet 1. aa) pont);
2. értékelési szempont: arányosítás (V. fejezet);
3. értékelési szempont: arányosítás (V. fejezet);
4. értékelési szempont: arányosítás (V. fejezet).
Részletek az egyéb 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:
06860 / 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: 147-3/2022 Rész száma: Elnevezés: vasúti kocsiszín - befejező munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/30 (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: Modern Autóház Kft
Nemzeti azonosítószám: 25747731213
Postai cím: Ipar Utca 18
Város: Monor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
E-mail: modernautokft@gmail.com
Telefon: +36 307026013
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25747731213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54921104
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47994850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
(MV-É), felelős műszaki vezetés (MV-ÉV), építési munkák, villanyszerelési munkák, állványozás, gépi
munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10795549213
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
E-mail: pmgkft@gmail.com
Telefon: +36 309536548
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29446407
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 49973072 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: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10795549213
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
Hivatalos név: Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Kft.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1054

Nemzeti azonosítószám: 12731987242
Postai cím: Andrássy Út 88-90. fsz. 8/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12731987242
Hivatalos név: Modern Autóház Kft
Nemzeti azonosítószám: 25747731213
Postai cím: Ipar Utca 18
Város: Monor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25747731213
Hivatalos név: Clear Body Kft
Nemzeti azonosítószám: 26552349243
Postai cím: Ipar Utca 2/B 6. Em 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26552349243
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:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fel (13948/2022)
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: VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14736854213
Postai cím: Gubody Utca 28.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mótyán Krisztián
Telefon: +36 53505240
E-mail: titkarsag@varvag.hu
Fax: +36 53505249
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varvag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varvag.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
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Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ebrendészeti feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000715092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1057

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90524300-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki tartalom
Részletes feladat leírás
Cegléd Város közigazgatási területén ebrendészeti feladatok ellátása.
Cegléd város közigazgatási területe: 24487 hektár.
CPV kód: Főtárgy: 90.52.43.00-9 Biológiai hulladék-eltávolítási szolgáltatások
85.20.00.00-1 Állat-egészségügyi szolgáltatások
A települési önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a település közigazgatási területén az állati
eredetű melléktermék, így különösen az elhullott állatok tetemének, a ceglédi lakosú magánszemélyeknél
keletkezett kis állatok tetemének begyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanná tételével, valamint
a kóbor állatok kíméletes befogásával, őrzésével, örökbeadásával vagy ártalmatlanná tételével /
megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A települési önkormányzat feladatát az Állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM
rendelet, és a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján látja el. Cegléd
Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatok ellátását Ajánlatkérő feladatkörébe utalta, aki jogosult a
feladat ellátására vállalkozó útján.
A 2021-es évben a befogott kutyák száma Cegléd város közigazgatási területén: 336 db, a befogott
macskák becsült száma: 150 db.
A befogott kóbor állatokat az ajánlattevő/vállalkozó üzemeltetésében lévő, előírásoknak megfelelő
engedélyekkel rendelkező telepre kell szállítani.
A Vállalkozó köteles gondoskodni az ebrendészeti telep céljára megfelelő ingatlan biztosításáról.
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A befogott állatokat a szükséges állategészségügyi ellátásban kell részesíteni (pl. kötelező oltások,
ivartalanítás, transzponderrel való ellátás).
A 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltak szerint a kóbor állat életét - a jogszabályokban
meghatározott kivételeken kívül - a befogástól számított 45 napig tilos kioltani.
Ajánlattevő/vállalkozó köteles a befogásokkal és elszállításokkal kapcsolatos jogszabályokban
meghatározott szükséges nyilvántartásokat vezetni.
A telepre történő bekerülés sorrendjében sorszámmal ellátott nyilvántartást kell azonnal, napra készen
kiállítani és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat, eseményeket folyamatosan fel kell tüntetni.
A nyilvántartásban feltüntetendő adatok és bejegyzések részletes tartalmát a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Nyilvántartási előírások az állati hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról (a megkötendő szerződés 2.
számú melléklete)
Az ajánlattevő/vállalkozó telephelyén/ajánlattevő/vállalkozó által használt telepen elhelyezett minden
állati hulladékról nyilvántartást kell napra készen kiállítani és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős
adatokat, eseményeket folyamatosan fel kell tüntetni. A nyilvántartásban feltüntetendő adatok és
bejegyzések részletes tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Teljesítés mérőszámai: 8:00 és 18:00 óra között
a.) Állati tetemek begyűjtése:
- amennyiben a bejelentés megjelölt helyszíne óvoda, oktatási intézmény, egyéb közintézmény, lakó
ingatlan közvetlen környezete: a bejelentéstől számított 2 órán belül
- egyéb esetben a teljesítés elvárt ideje: bejelentéstől számított 24 órán belül
b.) Élő állat befogása: ajánlattevő/vállalkozó a kóbor állatok befogását bejelentésre végzi, a hatóság
részére telefonon 24 órás ügyeletet kell biztosítania. Az intézkedés megkezdése a bejelentéstől számított 6
órán belül. (Intézkedés megkezdésének a telepről a helyszínre való kivonulás számít.)
Sürgős esetben (életveszély esetén, rendőrség, mentő, orvosok munkájának segítése érdekében, ebmarás
esetén) 3 órán belül a helyszínre érkezik.
Az ebrendészeti telepnek hétköznapokon legalább 2 órán keresztül nyitva kell tartania, valamint az
ebrendésznek vagy az ebrendészeti telepen dolgozó más személynek hétköznapokon, valamint szabadés ünnepnapokon telefonon 8 és 20 óra között elérhetőnek kell lennie.
Ajánlattevő/vállalkozó köteles együttműködni az állatvédelmi hatósággal a hatósági eljárásban lefoglalt
állatok befogásánál, valamint a kóbor állatok befogásánál.
Ajánlattevő/vállalkozó köteles az állati tetemek elszállításakor a mezőőri szolgálattal is együttműködni.
Vállalkozó köteles az állati tetemeket és a kóbor állatokat Cegléd Városának belterületéről, és az állati
tetemeket és a kóbor állatokat belterületen kívül is, tehát Cegléd közigazgatási területéről begyűjteni.
Ebmarás esetén az ebet 15 napos megfigyelésben kell részesíteni, a telep állatorvosával szoros
együttműködésben, amennyiben a tulajdonos ismert és a tulajdonosnál nem lehet az ebet megfelelően
megfigyelni, akkor a megfigyelés költsége a tulajdonost terheli.
A feladat ellátásának részletes feltételei a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetben találhatóak.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli a 2021. évi befogott élőállatok havonkénti darabszámát a közbeszerzési
dokumentumokhoz csatolt excel táblázatban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 71280000 (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: Ebrendészeti feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90524300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki tartalom
Részletes feladat leírás
Cegléd Város közigazgatási területén ebrendészeti feladatok ellátása.
Cegléd város közigazgatási területe: 24487 hektár.
CPV kód: Főtárgy: 90.52.43.00-9 Biológiai hulladék-eltávolítási szolgáltatások
85.20.00.00-1 Állat-egészségügyi szolgáltatások
A települési önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a település közigazgatási területén az állati
eredetű melléktermék, így különösen az elhullott állatok tetemének, a ceglédi lakosú magánszemélyeknél
keletkezett kis állatok tetemének begyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanná tételével, valamint
a kóbor állatok kíméletes befogásával, őrzésével, örökbeadásával vagy ártalmatlanná tételével /
megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A települési önkormányzat feladatát az Állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM
rendelet, és a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján látja el. Cegléd
Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatok ellátását Ajánlatkérő feladatkörébe utalta, aki jogosult a
feladat ellátására vállalkozó útján.
A 2021-es évben a befogott kutyák száma Cegléd város közigazgatási területén: 336 db, a befogott
macskák becsült száma: 150 db.
A befogott kóbor állatokat az ajánlattevő/vállalkozó üzemeltetésében lévő, előírásoknak megfelelő
engedélyekkel rendelkező telepre kell szállítani.
A Vállalkozó köteles gondoskodni az ebrendészeti telep céljára megfelelő ingatlan biztosításáról.
A befogott állatokat a szükséges állategészségügyi ellátásban kell részesíteni (pl. kötelező oltások,
ivartalanítás, transzponderrel való ellátás).
A 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltak szerint a kóbor állat életét - a jogszabályokban
meghatározott kivételeken kívül - a befogástól számított 45 napig tilos kioltani.
Ajánlattevő/vállalkozó köteles a befogásokkal és elszállításokkal kapcsolatos jogszabályokban
meghatározott szükséges nyilvántartásokat vezetni.
A telepre történő bekerülés sorrendjében sorszámmal ellátott nyilvántartást kell azonnal, napra készen
kiállítani és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat, eseményeket folyamatosan fel kell tüntetni.
A nyilvántartásban feltüntetendő adatok és bejegyzések részletes tartalmát a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Nyilvántartási előírások az állati hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról (a megkötendő szerződés 2.
számú melléklete)
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Az ajánlattevő/vállalkozó telephelyén/ajánlattevő/vállalkozó által használt telepen elhelyezett minden
állati hulladékról nyilvántartást kell napra készen kiállítani és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős
adatokat, eseményeket folyamatosan fel kell tüntetni. A nyilvántartásban feltüntetendő adatok és
bejegyzések részletes tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Teljesítés mérőszámai: 8:00 és 18:00 óra között
a.) Állati tetemek begyűjtése:
- amennyiben a bejelentés megjelölt helyszíne óvoda, oktatási intézmény, egyéb közintézmény, lakó
ingatlan közvetlen környezete: a bejelentéstől számított 2 órán belül
- egyéb esetben a teljesítés elvárt ideje: bejelentéstől számított 24 órán belül
b.) Élő állat befogása: ajánlattevő/vállalkozó a kóbor állatok befogását bejelentésre végzi, a hatóság
részére telefonon 24 órás ügyeletet kell biztosítania. Az intézkedés megkezdése a bejelentéstől számított 6
órán belül. (Intézkedés megkezdésének a telepről a helyszínre való kivonulás számít.)
Sürgős esetben (életveszély esetén, rendőrség, mentő, orvosok munkájának segítése érdekében, ebmarás
esetén) 3 órán belül a helyszínre érkezik.
Az ebrendészeti telepnek hétköznapokon legalább 2 órán keresztül nyitva kell tartania, valamint az
ebrendésznek vagy az ebrendészeti telepen dolgozó más személynek hétköznapokon, valamint szabadés ünnepnapokon telefonon 8 és 20 óra között elérhetőnek kell lennie.
Ajánlattevő/vállalkozó köteles együttműködni az állatvédelmi hatósággal a hatósági eljárásban lefoglalt
állatok befogásánál, valamint a kóbor állatok befogásánál.
Ajánlattevő/vállalkozó köteles az állati tetemek elszállításakor a mezőőri szolgálattal is együttműködni.
Vállalkozó köteles az állati tetemeket és a kóbor állatokat Cegléd Városának belterületéről, és az állati
tetemeket és a kóbor állatokat belterületen kívül is, tehát Cegléd közigazgatási területéről begyűjteni.
Ebmarás esetén az ebet 15 napos megfigyelésben kell részesíteni, a telep állatorvosával szoros
együttműködésben, amennyiben a tulajdonos ismert és a tulajdonosnál nem lehet az ebet megfelelően
megfigyelni, akkor a megfigyelés költsége a tulajdonost terheli.
A feladat ellátásának részletes feltételei a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetben találhatóak.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli a 2021. évi befogott élőállatok havonkénti darabszámát a közbeszerzési
dokumentumokhoz csatolt excel táblázatban.
(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: A havi ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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
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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:
11237 / 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: Ebrendészeti feladatok ellátása
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: 2022/06/29 (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
Hivatalos név: Állatmenhely Nyílt Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18673649213
Postai cím: Gyepmesteri Telep 1622/7
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: tejfeheriroda@gmail.com
Telefon: +36 205661536
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18673649213
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: 71280000
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:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Állatmenhely Nyílt Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18673649213
Postai cím: Gyepmesteri Telep 1622/7
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18673649213
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:
2022/07/01 (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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Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás (13786/2022)
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: Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15573708118
Postai cím: Alkotmány Utca 1.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálláné dr. Lakics Erika
Telefon: +36 94572010
E-mail: lakics.erika@vasvar.hu
Fax: +36 94572011
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
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Központi háziorvosi ügyelet a Vasvári járásban
Hivatkozási szám: EKR000611152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1066

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A központi ügyelet rendelkezésre állási ideje:
Hétfőtől csütörtökig, délután 16:00 órától másnap reggel 7 óra 30 percig. Pénteken 13 óra 30 perctől
szombaton reggel 7 óra 30 percig. Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon reggel 7
óra 30 perctől másnap reggel 7 óra 30 percig, teljes 24 órában.
Állandó lakosságszám: 13.420 fő (2022.január 1.-i statisztikai adat alapján).
A központi ügyelet területi ellátási kötelezettsége az alábbi települések területére terjed ki: Vasvár,
Alsóújlak, Bérbaltavár, Nagytilaj, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Mikosszéplak, Győrvár, Andrásfa,
Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Kám, Szemenye, Egervölgy, Oszkó, Olaszfa, Pácsony, Rábahidvég,
Püspökmolnári, Gersekarát, Telekes, Sárfimizdó.
Feladatkör:
a) Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (felnőtt és gyermek ügyelet egyben) a Vasvári
járásban.
b) A nyertes ajánlattevő feladata a napi működés biztosításához szükséges szakmai anyag, gyógyszer,
vegyszer, kis értékű tárgyi eszköz biztosítása, továbbá gondoskodnia kell a veszélyes hulladék
elszállíttatásáról, ártalmatlanításáról, illetve takarításról.
c) A nyertes ajánlattevő kötelessége az orvosi textíliák és eszközök sterilizálásáról és tisztításáról
gondoskodni.
d) A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges szakmai felelősségbiztosítás megkötése (fedezeti összege
legalább 40.000.000.-Ft/év, azaz Negyvenmillió forint/év), továbbá a rendelő épületében, eszközökben
keletkező kisebb hibák javítása.
e) A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatás ellátáshoz a személyi feltételek biztosítása, annak
figyelembe vételével, hogy az ügyeleti szolgálatban egy a 4/2000. (II.25) EüM rendelet 11. § (9)
bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelő orvos, egy ápoló, vagy nővér, vagy szakasszisztens és egy
személygépjármű-vezető rendelkezésre állása kötelező minimumfeltétel.
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f) A nyertes ajánlattevő kötelezettsége az egészségügyi alapellátásban használt szoftverek működtetése,
használata és folyamatos karbantartása és ezek költségének viselése. Ezen kötelezettség nem vagy
hiányos teljesítéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik.
g) Nyertes ajánlattevő köteles az általa teljesítésbe bevont személyek/ alvállalkozók vonatkozásában is
ellenőrizni, hogy megfelelnek-e a jogszabályokban támasztott követelményeknek és amennyiben azt
jogszabály előírja szakmai felelősségbiztosítással, működési engedéllyel rendelkeznek- e.
Személyi feltételek:
a) A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő orvosok munkáját
irányító 1 fő szakmai felettessel, aki az ügyelet rendelkezésre állási ideje alatt legfeljebb 1 órán belül
a rendelőben van, illetve telefonon az ügyelet ideje alatt folyamatosan elérhető. A szakmai felettes
vonatkozásában ajánlattevő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza, azaz a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítése során a szakmai felettesként alvállalkozót nem vonhat be és más személy, vagy szervezet
kapacitásaira nem támaszkodhat,
b) A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a szerződés teljesítésében résztvevő 3 fő ügyeletet végző
orvos szakembert, akik a 4/2000. (II.25) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében szereplő előírásoknak
megfelelnek. A 3 főből 1 fő orvos vonatkozásában ajánlattevő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza, azaz
a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során e feladat ellátására alvállalkozót nem vonhat be, és más
személy, vagy szervezet kapacitásaira nem támaszkodhat,
c) A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő gyermekgyógyász
szakorvossal,
d) A nyertes ajánlattevő – előszerződés vagy szándéknyilatkozat alapján – legalább 1 fő vasvári járási
háziorvos szakemberrel kell együttműködésben állnia a szerződés teljesítése során, az együttműködés
keretében a háziorvos a szerződés teljesítésébe állandó jelleggel vagy helyettesítőként is részt vehet.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 151377600 (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: Központi háziorvosi ügyelet a Vasvári járásban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Rendelő címe: 9800 Vasvár, Árpád tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A központi ügyelet rendelkezésre állási ideje:
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Hétfőtől csütörtökig, délután 16:00 órától másnap reggel 7 óra 30 percig. Pénteken 13 óra 30 perctől
szombaton reggel 7 óra 30 percig. Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon reggel 7
óra 30 perctől másnap reggel 7 óra 30 percig, teljes 24 órában.
Állandó lakosságszám: 13.420 fő (2022.január 1.-i statisztikai adat alapján).
A központi ügyelet területi ellátási kötelezettsége az alábbi települések területére terjed ki: Vasvár,
Alsóújlak, Bérbaltavár, Nagytilaj, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Mikosszéplak, Győrvár, Andrásfa,
Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Kám, Szemenye, Egervölgy, Oszkó, Olaszfa, Pácsony, Rábahidvég,
Püspökmolnári, Gersekarát, Telekes, Sárfimizdó.
Feladatkör:
a) Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (felnőtt és gyermek ügyelet egyben) a Vasvári
járásban.
b) A nyertes ajánlattevő feladata a napi működés biztosításához szükséges szakmai anyag, gyógyszer,
vegyszer, kis értékű tárgyi eszköz biztosítása, továbbá gondoskodnia kell a veszélyes hulladék
elszállíttatásáról, ártalmatlanításáról, illetve takarításról.
c) A nyertes ajánlattevő kötelessége az orvosi textíliák és eszközök sterilizálásáról és tisztításáról
gondoskodni.
d) A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges szakmai felelősségbiztosítás megkötése (fedezeti összege
legalább 40.000.000.-Ft/év, azaz Negyvenmillió forint/év), továbbá a rendelő épületében, eszközökben
keletkező kisebb hibák javítása.
e) A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatás ellátáshoz a személyi feltételek biztosítása, annak
figyelembe vételével, hogy az ügyeleti szolgálatban egy a 4/2000. (II.25) EüM rendelet 11. § (9)
bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelő orvos, egy ápoló, vagy nővér, vagy szakasszisztens és egy
személygépjármű-vezető rendelkezésre állása kötelező minimumfeltétel.
f) A nyertes ajánlattevő kötelezettsége az egészségügyi alapellátásban használt szoftverek működtetése,
használata és folyamatos karbantartása és ezek költségének viselése. Ezen kötelezettség nem vagy
hiányos teljesítéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik.
g) Nyertes ajánlattevő köteles az általa teljesítésbe bevont személyek/ alvállalkozók vonatkozásában is
ellenőrizni, hogy megfelelnek-e a jogszabályokban támasztott követelményeknek és amennyiben azt
jogszabály előírja szakmai felelősségbiztosítással, működési engedéllyel rendelkeznek- e.
Személyi feltételek:
a) A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő orvosok munkáját
irányító 1 fő szakmai felettessel, aki az ügyelet rendelkezésre állási ideje alatt legfeljebb 1 órán belül
a rendelőben van, illetve telefonon az ügyelet ideje alatt folyamatosan elérhető. A szakmai felettes
vonatkozásában ajánlattevő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza, azaz a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítése során a szakmai felettesként alvállalkozót nem vonhat be és más személy, vagy szervezet
kapacitásaira nem támaszkodhat,
b) A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a szerződés teljesítésében résztvevő 3 fő ügyeletet végző
orvos szakembert, akik a 4/2000. (II.25) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében szereplő előírásoknak
megfelelnek. A 3 főből 1 fő orvos vonatkozásában ajánlattevő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza, azaz
a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során e feladat ellátására alvállalkozót nem vonhat be, és más
személy, vagy szervezet kapacitásaira nem támaszkodhat,
c) A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő gyermekgyógyász
szakorvossal,
d) A nyertes ajánlattevő – előszerződés vagy szándéknyilatkozat alapján – legalább 1 fő vasvári járási
háziorvos szakemberrel kell együttműködésben állnia a szerződés teljesítése során, az együttműködés
keretében a háziorvos a szerződés teljesítésébe állandó jelleggel vagy helyettesítőként is részt vehet.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2.1. Együttműködések száma (db) 30
2 2.2. Gyermekgyógyász szakorvos 1 órán belüli elérhetősége (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Havi vállalkozói díj / fő (NEAK finansz. felül) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.1) ponthoz:
Az eljárás teljes elnevezése: "Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása a Vasvári járásban"
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:
09463 / 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: VTARS/1-7/2022 Rész száma: Elnevezés: Központi háziorvosi ügyelet a Vasvári járásban
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: 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: Vas-Oxy Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23812321118
Postai cím: Vízöntő Utca 7.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: p.mazzag@gmail.com
Telefon: +36 303780747
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23812321118
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154598400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 151377600
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1071

(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: orvosi ügyelet 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: Vas-Oxy Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23812321118
Postai cím: Vízöntő Utca 7.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23812321118
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Zamárdi Város Önkormányzata (13464/2022)
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: Zamárdi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731498214
Postai cím: Szabadság Tér 4.
Város: Zamárdi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +36 23414617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.onkormanyzat.zamardi.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:
Eszközhordozó beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000567022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34140000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db eszközhordozó teherautó rézsűkaszával felszerelve:
Az alapjármű első forgalomba helyezése ne legyen 2008 előtti, futásteljesítménye ne haladja meg a 90.000
km-t, valamint a 6.000 üzemórát, motorteljesítménye min.: 130 kW, környezetvédelmi besorolása min.:
EURO 4 legyen.
A kéttengelyes jármű legyen alkalmas téli-nyári munkaeszközök, így a jelen kiírás tárgyát képező
rézsűkaszán kívül, későbbiekben beszerzésre kerülő munkaeszközök (hóeke, sószóró, homlokseprő,
locsolóberendezés) fogadására, és működtetésére, melynek megfelelően a jármű rendelkezzen:
- állandó összkerékhajtással (4x4 kivitelű legyen)
- differenciál zárakkal a két tengely között, valamint az első, és a hátsó tengelyen
- terepmintázatú abroncsokkal, és a hátsó tengelyen szóló abroncsozással,
- a jó terepjáró képesség érdekében portál hidakkal,
- 3 oldalra billenthető platóval, melynek mérete minimálisan 2.400 x 2.000 mm (h x sz) legyen,
- a kezelésünk alatt álló szűk utcák kis fordulókört igényelnek, ezért a jármű tengelytávja ne legyen több,
mint 3.100 mm, a jármű hossza munkaeszköz nélkül ne haladja meg 5.200 mm-t, szélessége pedig a 2.300
mm-t,
- a jármű rendelkezzen legalább kétkörös, háromszelepes hidraulika rendszerrel, és csatlakozókkal a jármű
elején, és a végén,
- első kardánkihajtással (TLT), a nagy teljesítményfelvételű eszközök működtetése érdekében,
- első munkaeszközök rögzítésére szolgáló eszközlappal, mely feleljen meg a DIN 76060 B, 3-as
szabványnak,
- pótkocsi vonófejjel, pótkocsi elektromos csatlakozással, és ABS csatlakozóval,
- egyes munkafeladatok ellátása érdekében a jármű sebességváltója tegye lehetővé a lassú haladást, oly
módon, hogy a legalacsonyabb sebességfokozatban, névleges motorfordulatszámon a jármű sebessége
az 1,5 km/h értéket ne haladja meg (rendelkezzen munkafokozat csoporttal),
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- a menetirány szerinti jobb oldalon történő egykezelős kaszálás során biztosítani kell a munkaterületre a
jó rálátást, ezért a jármű rendelkezzen változtatható, bal-jobb oldali vezetői pozícióval,
- a jármű megengedett össztömege 9,0 – 10,0 tonna között legyen,
- vezetőfülkéje rendelkezzen légrugós vezetőüléssel, klímaberendezéssel, és a vezetőüléssel együtt 2
személyes legyen,
- a téli hóeltakarítási feladatok ellátása érdekében az első szélvédő fűthető kialakítású legyen,
- a jármű narancs színű legyen, és a vezetőfülke tetején sárga figyelmeztető forgólámpával legyen ellátva.
A használt kardán meghajtású rézsűkasza berendezés az egykezelős alkalmazás miatt a jármű elejére
legyen rögzíthető. Legyen alkalmas a jármű középvonalától számított minimálisan 6,5 méteres távolságú
munkavégzésre. A gémszerkezet oldalállítási lehetőséggel rendelkezzen legalább 1.200 mm mértékig, a
kaszafej vágási szélessége pedig min.: 1.200 mm legyen.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26000000 (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: Eszközhordozó teherautó beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34140000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db eszközhordozó teherautó rézsűkaszával felszerelve:
Az alapjármű első forgalomba helyezése ne legyen 2008 előtti, futásteljesítménye ne haladja meg a 90.000
km-t, valamint a 6.000 üzemórát, motorteljesítménye min.: 130 kW, környezetvédelmi besorolása min.:
EURO 4 legyen.
A kéttengelyes jármű legyen alkalmas téli-nyári munkaeszközök, így a jelen kiírás tárgyát képező
rézsűkaszán kívül, későbbiekben beszerzésre kerülő munkaeszközök (hóeke, sószóró, homlokseprő,
locsolóberendezés) fogadására, és működtetésére, melynek megfelelően a jármű rendelkezzen:
- állandó összkerékhajtással (4x4 kivitelű legyen)
- differenciál zárakkal a két tengely között, valamint az első, és a hátsó tengelyen
- terepmintázatú abroncsokkal, és a hátsó tengelyen szóló abroncsozással,
- a jó terepjáró képesség érdekében portál hidakkal,
- 3 oldalra billenthető platóval, melynek mérete minimálisan 2.400 x 2.000 mm (h x sz) legyen,
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- a kezelésünk alatt álló szűk utcák kis fordulókört igényelnek, ezért a jármű tengelytávja ne legyen több,
mint 3.100 mm, a jármű hossza munkaeszköz nélkül ne haladja meg 5.200 mm-t, szélessége pedig a 2.300
mm-t,
- a jármű rendelkezzen legalább kétkörös, háromszelepes hidraulika rendszerrel, és csatlakozókkal a jármű
elején, és a végén,
- első kardánkihajtással (TLT), a nagy teljesítményfelvételű eszközök működtetése érdekében,
- első munkaeszközök rögzítésére szolgáló eszközlappal, mely feleljen meg a DIN 76060 B, 3-as
szabványnak,
- pótkocsi vonófejjel, pótkocsi elektromos csatlakozással, és ABS csatlakozóval,
- egyes munkafeladatok ellátása érdekében a jármű sebességváltója tegye lehetővé a lassú haladást, oly
módon, hogy a legalacsonyabb sebességfokozatban, névleges motorfordulatszámon a jármű sebessége
az 1,5 km/h értéket ne haladja meg (rendelkezzen munkafokozat csoporttal),
- a menetirány szerinti jobb oldalon történő egykezelős kaszálás során biztosítani kell a munkaterületre a
jó rálátást, ezért a jármű rendelkezzen változtatható, bal-jobb oldali vezetői pozícióval,
- a jármű megengedett össztömege 9,0 – 10,0 tonna között legyen,
- vezetőfülkéje rendelkezzen légrugós vezetőüléssel, klímaberendezéssel, és a vezetőüléssel együtt 2
személyes legyen,
- a téli hóeltakarítási feladatok ellátása érdekében az első szélvédő fűthető kialakítású legyen,
- a jármű narancs színű legyen, és a vezetőfülke tetején sárga figyelmeztető forgólámpával legyen ellátva.
A használt kardán meghajtású rézsűkasza berendezés az egykezelős alkalmazás miatt a jármű elejére
legyen rögzíthető. Legyen alkalmas a jármű középvonalától számított minimálisan 6,5 méteres távolságú
munkavégzésre. A gémszerkezet oldalállítási lehetőséggel rendelkezzen legalább 1.200 mm mértékig, a
kaszafej vágási szélessége pedig min.: 1.200 mm legyen.
(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: 1. 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 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
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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:
09119 / 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: Eszközhordozó teherautó 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: 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: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10445952244
Postai cím: Kárpát Utca 21.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@pappas.hu
Telefon: +36 14512200
Internetcím(ek): (URL) www.pappas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445952244
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: 26000000
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)
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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: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10445952244
Postai cím: Kárpát Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445952244
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:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ajka Város Önkormányzata (14221/2022)
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: Ajka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734185219
Postai cím: Szabadság Tér 12.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Márta
Telefon: +36 88521115
E-mail: somogyi.marta@hivatal.ajka.hu
Fax: +36 88521115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ajka.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítása-Ajka
Hivatkozási szám: EKR000682912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
18+10 tanteremmel és kiegészítő oktatási és kiszolgáló helyiségekkel, tornateremmel és étteremmel,
melegítőkonyhával kialakított, 18 tanulócsoportot, kb. 450 tanulót befogadó, kb. 5240 m2 hasznos
alapterületű, meglevő iskola épületegyüttesének külső felújítása (homlokzatok és tető utólagos
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tető vízszigetelése) és 2 db akadálymentes WC létesítése.
A szabálytalan alakú telek mérete kb. 120 x kb. 147 m, ezen az épületegyüttes jellemzően 5-50 m méretű
előkerttel, a konyha és a tornaterem esetén előkert nélkül helyezkedik el.
A tagolt alaprajzú épület, épületegyüttes 3 ütemben épült: legkorábban – még mint 4. számú általános
iskola – az L-alaprajzú, földszintes, magastetős épületrész, ezt követte a délnyugat irányú bővítés a
földszintes + 1 szintes, magastetős épületrésszel; a harmadik, osztálytermeket, tornatermet és éttermet,
konyhát befogadó, GYŐRVÁZ szerkezetű, földszintes és földszint + 2 szintes épületrészekből álló „új” iskola
1978-as tervek alapján készült. Az egyes épületrészeket 3 földszintes nyaktag köti össze.
A „régi” épület befoglaló mérete kb. 75 x 38 m, az „új” épület befoglaló mérete kb. 100 x 58 m.
A lábazati falak új hőszigetelése egységesen 14 cm vtg zártcellás polisztirol hab.
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A különböző épületrészeket összekötő nyaktagok, valamint az új épületbeni főbejárat - előtető alá kerülő
új - szélfogójának új lábazati hőszigetelése 14 cm vtg zártcellás polisztirol hab.
A külső falak külső síkjára a „régi” és az „új” épületrészeknél egyaránt 14 cm vtg, tárcsás dűbelekkel
rögzítendő, minősített polisztirol lemezzel utólagos hőszigetelés készül.
2. rész:
Az Ajka Fekete István általános iskola tornacsarnok tetőre tervezett napelemes rendszerének összes DC
oldali névleges villamos teljesítménye a figyelembe vett 270 Wp teljesítményű napelemekkel 41.040
kW, az inverterek névleges csatlakozási teljesítménye 40 kVA. A foto villamos rendszer az iskola épület
meglévő főelosztóján keresztül a belső, mért 0,4 kV-os hálózatra táplálja a megtermelt energiát. A
napelemes rendszer kettő részrendszerből áll össze:
- A tornacsarnok tető déli oldalán 20.52 kW-os alrendszerből,
- A tornacsarnok tető északi oldalán szintén 20.52 kW-os alrendszerből.
Az Ajka Fekete István általános iskola villamosenergia-ellátása – az EON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
közcélú hálózatáról megtáplált, az iskola épület porta helyisége mellett lévő, villamos fogadó helyiségbe
szerelt 3x80A-os direkt mérővel szerelt fogyasztásmérő elosztón keresztül biztosított.
A fogyasztásmérő táplálja a szintén a villamos fogadó helyiségbe telepített "FE" jelű főelosztó berendezést.
A főelosztó berendezésből kerülnek megtáplálásra az iskola, a tornacsarnok és öltöző épületekbe
telepített alelosztók.
A napelemes rendszer betáplálása az iskola épület főelosztóján keresztül a belső 0,4 kV-os hálózatra
történik. A főelosztóba a napelemes rendszer AC elosztójának megtáplálásához szükséges
terheléskapcsolós biztosítóaljzattal kialakított csatlakozási pontot ki kell alakítani.
A foto villamos kiserőmű által megtermelt villamosenergia mennyisége az előzetes számítások alapján
szaldó szinten nem haladja meg az intézmény által elfogyasztott villamosenergia mennyiségét.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10847 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
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 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: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
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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. § és 55. § alapján módosítja a közbeszerzési dokumentumokat, a módosításokat
átvezeti a dokumentációban (benyújtandó árazatlan költségvetések, amelyet a felhívásban megadott
linken bocsát rendelkezésre Ajánlatkérő, a mai napi dátummal ellátva, műszaki leírás pontosítva). Az
ajánlattételi határidőt módosítja Ajánlatkérő (2022. július 8. napján 15:00 órára), továbbá a módosításról
hirdetményt ad fel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Bársonyos Község Önkormányzata (14270/2022)
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: Bársonyos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15385509111
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 13
Város: Bársonyos
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2883
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálnai Lajos
Telefon: +36 34358088
E-mail: barsonyosonkorm@t-online.hu
Fax: +36 34358088
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000811512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bársonyos Község Önkormányzata a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítését kívánja
megvalósítani.
Beruházás helye, ingatlan címe, helyrajzi száma: Bársonyos, Petőfi S. u. 13. 207/2 hrsz
Tervezett építési tevékenység:
• földszintes épület utólagos homlokzati hőszigetelése,
• nyílászáró cseréje,
• fűtés korszerűsítése,
• világítás korszerűsítése
• napelemes rendszer telepítése,
• projektarányos akadálymentesítés,
• épület infokommunikációs akadálymentesítése,
A tervezett építési tevékenység nem építési engedélyezési eljárás köteles. A felújítás műszaki
tervdokumentációja 2017-ben készült, amelynek 2020-ban megtörtént a felülvizsgálata, kiegészítése. A
két műszaki dokumentáció együtt alkalmazandó!
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FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését kiviteli tervdokumentáció, ill. az ahhoz készült
kiegészítő műszaki leírás tartalmazza. A megvalósítás során a tervdokumentációban és a kiegészítő
műszaki leírásban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok
és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos
tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a
gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
II.2.3) Teljes mennyiség:
- Telek területe: 1.757 m2
- Bruttó beépített terület: 446,91 m2; változatlan
- Beépítettség: 25,43%; változatlan
- Hasznos nettó alapterület összesen: 302,26 m2
- Energetikai korszerűsítéssel érintett hasznos nettó alapterület: 194,39m2
Szigeteléshez kapcsolódó főbb mennyiségek:
- Talajnedvesség elleni szigetelés: 12 m2
- Homlokzati hőszigetelés: 266,5 m2
- Magastető hő- és hangszigetelése: 252 m2
Napelemes rendszer:
- 3,24 kW villamos teljesítményű napelem erőmű
A megvalósítás során a tervdokumentációkban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe
kell venni és be kell tartani.
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!
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:
12409 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
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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: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/15 (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: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/15 (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
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VI.1) További információk:
A korrigendum az ajánlattételi határidőt érinti.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14217/2022)
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: Fekete Tímea
Telefon: +36 307741256
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mérnök szervezet beszerzése trolibusz projekthez
Hivatkozási szám: EKR000881342022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71311100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés alapján "Mérnök szervezet beszerzése a „Trolibusz járműbeszerzés III. ütem"
projekt keretében megvalósuló járműbeszerzésekhez. Nyertes ajánlattevő feladata a BKK Zrt által
megvalósításra kerülő „Trolibusz járműbeszerzés III. ütem” projekt megvalósításának ellenőrzése a
projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független
mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia a források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása
céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának,
pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.
Projekt műszaki tartalma: 48 db (12 db szóló és 36 db csuklós) trolibusz beszerzése során a járművek
budapesti élesztésének (fedélzeti rendszerek üzembe helyezése), tesztelésének felügyelete, a
tesztprogram és az ún. hibamentes futás műszaki feltételeinek hatósági egyeztetése, részvétel a járművek
hatósági vizsgáin, illetve az esetlegesen felmerülő műszaki és szakmai kérdésekben megrendelői
képviselet ellátása.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12653 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/06 (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:
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 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: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/20 (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. 55. § (1) bekezdése alapján módosítja az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi
határidő tekintetében.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (14162/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp. IX.ker. Telepy u 34. utólagos személyfelvonó
Hivatkozási szám: EKR000869502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45313100-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1096 Budapest, Telepy utca 34. alatti többlakásos lakóépület utólagos személyfelvonó telepítése.
1096 Budapest Telepy utca 34 pince, földszint, 3. emelet, magastetős kialakítású, függőfolyosós
lakóépület, két lépcsőházzal kialakítva.
Az épület nagyméretű téglából épült tartószerkezetének állaga jónak mondható. Teherhordó rendszerét
tekintve hosszfőfalas, az utcai szárny kéttraktusos, míg a merőleges szárnyak és belsőudvari szárny
egytraktusosak. Az alapozására 75-ös pincefalakat építettek, a felmenő falak 60-as, a második emelettől
45-30-as szélességben készültek. Belső válaszfalak tömör téglából készült 15 cm vastagok.
A pince felett részben boltozat készült többi terület és a földszint, emeletek felett acélgerendás
poroszsüveg födémek épültek. A nyílások feletti kiváltások téglaboltozattal készültek. A függőfolyosó
szerkezete acélgerendákkal lett kialakítva.
Az épületben két lépcsőház található. Mindkét lépcső a kapualjból megközelíthető első udvarból nyílik,
illetve az egyik a két udvar közötti épületszárnyban van.
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Az épület tetőszerkezete az utcai és hátsó traktusban állószékes nyeregtető az utcára merőleges
egytraktusos szakasz félnyeregtetős kialakítású. A szerkezet anyagai fenyőfából készült. A fedése hódfarkú
cseréppel készült kettősfedés.
A tervezett lift az épületen kívül az Üllői úttal közös udvarba a meglévő lift mellé kerülne elhelyezésre.
Ez az udvari terület nincs alápincézve. A két ház között tűzvédelmi elírásoknak megfelelően tűzfalat kell
létesíteni, a két liftet is tűzgátló módon el kell választani egymástól. A két tűzszakasz között 120 perces
szerkezeteket kell kialakítani 6m es távolságon belül. A tervezett lift mivel az épület mellé kerül telepítésre,
a szerkezete csak a merevítésekkel kapcsolódhat a meglévő épülethez. Ez a pozíció tovább erősíti, hogy az
akna szerkezete vasbeton legyen, mert a mai előírásoknak megfelelően a liftmag önállóan meg kell tudjon
állni, a ház szerkezetei korlátozottan vehetők figyelembe a merevítés tekintetében.
A tűzvédelmi előírásokat szem előtt tartva a liftaknaszerkezete monolit vasbetonból alakítható ki. A
liftakna falát betonfestékkel zöld színűre festjük. A hátsó kert felőli homlokzatát a 6 méteres tűztávolságon
túl egy üvegezett sávval látjuk el. ezzel biztosítva hogy a lift előtti tér valamennyivel világosabb legyen.
A lift és az épület közötti függőfolyosó széles szakaszt, a két épület közötti átjárást szintén 120 perces
tűzgátló vasbeton fallal zárjuk le, tűzvédelmi előírások szerint teljes magasságban.
Tárgyi munka építési engedélyhez kötött tevékenység.
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:
12797 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás kiegészítésre/módosításra került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (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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Gyarmat Községi Önkormányzat (14034/2022)
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: Gyarmat Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728300208
Postai cím: Magyar Utca 14
Város: Gyarmat
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 96480001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://gyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése Gyarmaton
Hivatkozási szám: EKR000773232022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyarmat Községi Önkormányzat a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásban a 3294634182
iratazonosítójú okirat alapján támogatásban részesült külterületi útfelújítási feladatok ellátására. A
beruházás tárgya a 013, 043 és 049 helyrajzi számú külterületi utak burkolatának fejlesztése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tevő
gazdasági szereplő árajánlata a VP6-7.2.1.1-21 pályázati keretrendszerre tekintettel olyan ajánlati elemeket
tartalmaz, amelyek a pályázati elszámolás során arra az eredményre vezet(het)nek, hogy a támogatás nem
lesz lehívható az Ajánlatkérő számára (a kivitelezési beruházás építési költsége nem lenne elszámolható),
azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján az
eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A fenti körülmények esetében Ajánlatkérő számára a fedezet nem
állna esedékességkor rendelkezésre, így a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység,
személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
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További részletes műszaki információk a II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező
műszaki leírásban találhatók.
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:
12718 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
A kivitelezési feladat Gyarmat településen a Magyar utcától ~100 m-re található belterület-külterületi
csatlakozástól indul. A tervezett út nyomvonala a meglévő aszfalt burkolatú út, majd murva burkolatú út
nyomvonalát követi. A Határ úti útcsatlakozásoknál új lekerekítő íveket terveztünk. Az útcsatlakozásokhoz,
kapubejárók szilárd burkolatához vágott él mentén kell csatlakozni. A tervezési szakasz vége a 4+016,20
km szelvény, azaz a 049 hrsz út aszfalt burkolatú részéhez történő csatlakozási pont. A meglévő
földterületekhez kiépített mezőgazdasági bejárókhoz szintben csatlakozni kell, a meglévő föld/
murva burkolatú bejáróknál a kifuttatást a padka szélességében, illetve a helyszínrajzon megjelölt
szélességekben kell megoldani. A 0+000 – 0+100 km szelvények között a burkolat rendkívül rossz állapota
miatt teljes szélességben pályaszerkezet cserét irányoztunk elő. A 0+100 – 0+299,27 km szelvények között
a meglévő burkolat kissé nyomos, egyenetlen, a burkolatszélek le vannak törve, azonban a tervezett két
réteg aszfalterősítés beépítése hosszú távon megfelelő megoldást jelent. A 0+299,27 km szelvénytől, azaz
a Határ úti csatlakozástól nincs igény Megrendelő részéről szilárd, aszfalt burkolatú út kiépítésére, ezért a
meglévő föld/murva burkolatú út helyszínrajzi és magassági profilozását követően új murva burkolatú út
kiépítésére kerül sor. A 0+000 – 0+299,27 km szelvények között a tervezett aszfalt burkolatú út szélessége
3,00 m, kétoldali 1,25 -1,25 m széles murva padkával. A 0+299,27 – 4+016,20 km szelvények között a
murva burkolatú út szélessége 4,00 m, kétoldali 0,75 – 0,75 m széles murva padkával.
Pályaszerkezetek: A meglévő útburkolat első 100 m-e rendkívül rossz állapotú, ezért a meglévő burkolat
teljes cseréje szükséges. A 0+100 – 0+299,27 km szelvények között a meglévő burkolat alapként
felhasználható. A tervezett két réteg aszfalt ráépítésével, így a meglévő burkolat megerősítésével hosszú
távon megfelelő megoldást lehet kialakítani. A 0+299,27 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig
(4+016,20 km szelvény) murva burkolatú út készül, ahol a kivitelezési munkák megkezdése előtt a
meglévő út profilozását el kell végezni. Ezt követően építhető ki a tervezett rétegrend.
További részletes műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki
dokumentációban találhatók.
Helyesen:
A kivitelezési feladat Gyarmat településen a Magyar utcától ~100 m-re található belterület-külterületi
csatlakozástól indul. A tervezett út nyomvonala a meglévő aszfalt burkolatú út, majd murva burkolatú út
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nyomvonalát követi. A Határ úti útcsatlakozásoknál új lekerekítő íveket terveztünk. Az útcsatlakozásokhoz,
kapubejárók szilárd burkolatához vágott él mentén kell csatlakozni. A tervezési szakasz vége a 4+016,20
km szelvény, azaz a 049 hrsz út aszfalt burkolatú részéhez történő csatlakozási pont. A meglévő
földterületekhez kiépített mezőgazdasági bejárókhoz szintben csatlakozni kell, a meglévő föld/
murva burkolatú bejáróknál a kifuttatást a padka szélességében, illetve a helyszínrajzon megjelölt
szélességekben kell megoldani. A 0+000 – 0+100 km szelvények között a burkolat rendkívül rossz állapota
miatt teljes szélességben pályaszerkezet cserét irányoztunk elő. A 0+100 – 0+299,27 km szelvények között
a meglévő burkolat kissé nyomos, egyenetlen, a burkolatszélek le vannak törve, azonban a tervezett két
réteg aszfalterősítés beépítése hosszú távon megfelelő megoldást jelent. A 0+299,27 km szelvénytől, azaz
a Határ úti csatlakozástól nincs igény Megrendelő részéről szilárd, aszfalt burkolatú út kiépítésére, ezért a
meglévő föld/murva burkolatú út helyszínrajzi és magassági profilozását követően új murva burkolatú út
kiépítésére kerül sor. A 0+000 – 0+299,27 km szelvények között a tervezett aszfalt burkolatú út szélessége
3,00 m, kétoldali 1,25 -1,25 m széles murva padkával. A 0+299,27 – 4+016,20 km szelvények között a
murva burkolatú út szélessége 4,00 m, kétoldali 0,75 – 0,75 m széles murva padkával.
A teljes kivitelezési hossz: 4016,20 m.
Pályaszerkezetek: A meglévő útburkolat első 100 m-e rendkívül rossz állapotú, ezért a meglévő burkolat
teljes cseréje szükséges. A 0+100 – 0+299,27 km szelvények között a meglévő burkolat alapként
felhasználható. A tervezett két réteg aszfalt ráépítésével, így a meglévő burkolat megerősítésével hosszú
távon megfelelő megoldást lehet kialakítani. A 0+299,27 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig
(4+016,20 km szelvény) murva burkolatú út készül, ahol a kivitelezési munkák megkezdése előtt a
meglévő út profilozását el kell végezni. Ezt követően építhető ki a tervezett rétegrend.
További részletes műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki
dokumentációban találhatók.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék
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Ajánlattevő, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a
késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi napi
késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a teljesítési határidőt követő naptól külön bejelentés vagy
értesítés nélkül esedékes. A késedelemmel érintett napok számának maximuma: 30.
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a szerződésszegéssel
okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Ajánlattevő érdekkörében felmerült,
felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás: nettó vállalkozói díj
(ajánlati ár) 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér.
További információk a szerződés-tervezetben és a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
Helyesen:
Ajánlattevő, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a
késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi napi
késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a teljesítési határidőt követő naptól külön bejelentés vagy
értesítés nélkül esedékes. A késedelemmel érintett napok számának maximuma: 30.
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a szerződésszegéssel
okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Ajánlattevő érdekkörében felmerült,
felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás: nettó vállalkozói díj
(ajánlati ár) 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér.
További információk a szerződés-tervezetben és a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (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 vállalkozási szerződés tervezetében egy karakterelírás javítására került sor, valamint a felhívás és a
vállalkozási szerződés szövegének összhangját biztosítandó a felhívásban módosult a késedelmi kötbér
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mértéke- a szerződés-tervezetben szereplő értékre. Az ajánlattételi határidő a Kbt. 52. § (5) bekezdésére
tekintettel nem került módosításra.
Előzmény hirdetmény: 12718/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14127/2022)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10816772242
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735739242
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása
Hivatkozási szám: EKR000850832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

45300000-0
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Vállalkozási szerződés keretében Gyermek és Felnőtt Háziorvosi Rendelő (1108 Budapest, Újhegyi sétány
13-15. – hrsz.: 42309/121) teljes belső 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:
12039 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
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 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: 2022/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/14 (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:
Jelen módosítás keretében módosul továbbá a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki
leírás és költségvetés.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kosd Községi Önkormányzat (14171/2022)
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: Kosd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731151213
Postai cím: Szent István Utca 2
Város: Kosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2612
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kurdi Ferenc
Telefon: +36 27597540
E-mail: jegyzo@kosd.hu
Fax: +36 27597541
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kosd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi közút fejlesztése_VP6-7.2.1.1-21
Hivatkozási szám: EKR000374682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett útfelújítási tevékenység keretén belül, a település külterületi mezőgazdasági területek
megközelítését lehetővé tevő közlekedési infrastruktúra fejlesztés valósul meg. Az érintett földút anyaga
jellemzően termett talaj,a korábbi üzemeltetésből visszamaradó mechanikai stabilizáció maradványaival.
A stabilizált terület az úthossz
mintegy 40%-án található. A kőanyag jellemzően lemosódott, a rendszeres kőanyag szórás ellenére is. A
felújítással érintett útszakaszhossza 4 286,85 m.
A javított földút szélessége átlagosan 3,0 m, a padka szélessége 0,5-0,5 m, és 10 cm vastagságban
kőanyaggal borított. A
korona szélesség így 4,0 m. Az út oldalesése min. 5%. A 4,10 m szélességű szakaszon az út szélessége
2,80 m, a padka szélessége 0,25-0,25 m, az árok jókarba helyezése ~ 80 cm szélességben történhet meg
(átlagosan 40 cm széles talpárok helyreállítással számolva). A korona szélesség így 3,30 m.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
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IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12432 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A következő helyett:
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint végzi el, erre tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő
az alkalmasság
igazolására szolgáló részletes dokumentumokat, igazolásokat már az ajánlatában nyújtsa be az alábbiak
szerint:
M1)A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek - az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívását követően - ismertetnie kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, illetve 23.§-a alapján a referenciát a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
- a kivitelezés (referenciamunka) tárgyát képező út hosszát méterben megadva,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap részletességgel),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a
referenciaigazolásnak az erre vonatkozó nyilatkozatokat is tartalmaznia kell.
M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21 . § (2) bekezdés b) pontja
alapján benyújtandó a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember
a) megnevezését tartalmazó nyilatkozat;
b) kamarai adatait tartalmazó nyilatkozat;
c) szakmai tapasztalatát igazoló önéletrajza;
d) szakképzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél);
e) rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakember kamarai adatait tartalmazó nyilatkozatot abban az
esetben kell benyújtani, ha a megjelölt szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
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nyilvántartás szerint az ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik. Ez esetben a
szakember szakképzettségét igazoló dokumentum csatolása nem szükséges, azt az érvényes jogosultság
igazolja. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint.
A szakember alkalmasságot alátámasztó tapasztalatát év, hónap bontásban szükséges megadni az
önéletrajzban. Az időben párhuzamos gyakorlati idők esetében az adott nap(ok) csak egyszer vehető(k)
figyelembe.
Amennyiben a M2) pontjaiban bemutatott szakember az ajánlattétel benyújtásakor már rendelkezik
érvényes és hatályos előírt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban a szakmai tapasztalt bemutatása
helyett elegendő feltüntetni az adott szakember jogosultságának számát és a nyilvántartást vezető
szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonalát, valamint szükséges megadnia a jogosultság
megszerzésének idejét. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember eseten az ajánlatkérő az előirt
jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara holnapjáról ellenőrzi.
Az M1) M2) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolására irányadó közös szabályok:
Az igazolás körében a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni .
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti előírást nem tesz. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §
(2) bekezdése irányadó.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolása céljából más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban benyújtandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatok. Az
igazolások benyújtása tekintetében irányadó a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. A Kbt.
69. § (11a) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 25. § bekezdése irányadó.
További előírások a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
A III.1.2) és III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági követelmények mindkét rész esetében irányadóak.
Helyesen:
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint végzi el, erre tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő
az alkalmasság
igazolására szolgáló részletes dokumentumokat, igazolásokat már az ajánlatában nyújtsa be az alábbiak
szerint:
M1)A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek - az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívását követően - ismertetnie kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, illetve 23.§-a alapján a referenciát a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
- a kivitelezés (referenciamunka) tárgyát képező út hosszát méterben megadva,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap részletességgel),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a
referenciaigazolásnak az erre vonatkozó nyilatkozatokat is tartalmaznia kell.
M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21 . § (2) bekezdés b) pontja
alapján benyújtandó a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember
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a) megnevezését tartalmazó nyilatkozat;
b) kamarai adatait tartalmazó nyilatkozat;
c) szakmai tapasztalatát igazoló önéletrajza;
d) szakképzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél);
e) rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakember kamarai adatait tartalmazó nyilatkozatot abban az
esetben kell benyújtani, ha a megjelölt szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartás szerint az ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik. Ez esetben a
szakember szakképzettségét igazoló dokumentum csatolása nem szükséges, azt az érvényes jogosultság
igazolja. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint.
A szakember alkalmasságot alátámasztó tapasztalatát év, hónap,nap bontásban szükséges megadni az
önéletrajzban. Az időben párhuzamos gyakorlati idők esetében az adott nap(ok) csak egyszer vehető(k)
figyelembe.
Amennyiben a M2) pontjaiban bemutatott szakember az ajánlattétel benyújtásakor már rendelkezik
érvényes és hatályos előírt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban a szakmai tapasztalt bemutatása
helyett elegendő feltüntetni az adott szakember jogosultságának számát és a nyilvántartást vezető
szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonalát, valamint szükséges megadnia a jogosultság
megszerzésének idejét. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember eseten az ajánlatkérő az előirt
jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara holnapjáról ellenőrzi.
Az M1) M2) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolására irányadó közös szabályok:
Az igazolás körében a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni .
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti előírást nem tesz. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §
(2) bekezdése irányadó.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolása céljából más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban benyújtandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatok. Az
igazolások benyújtása tekintetében irányadó a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. A Kbt.
69. § (11a) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 25. § bekezdése irányadó.
További előírások a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
A III.1.2) és III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági követelmények mindkét rész esetében irányadóak.
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: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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Helyesen
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Az ajánlat tartalmi és formai követelményeire, benyújtására a felhívás mellett a közbeszerzési
dokumentum előírásai is
irányadóak. A cégeknek minősülő ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetve egyéb gazdasági
szereplőknek (kapacitást nyújtónak) az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási
címpéldányát (aláírás mintát). Amennyiben a cég képviseletét az eljárás során nem a cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) látják el, az ajánlathoz meghatalmazást kell csatolni.
2) Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján
újabb hiánypótlás
elrendelését nem zárja ki arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel van szükség az újabb hiánypótlásra.
4) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell (EKR űrlap).
5) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelyek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
6) Az ajánlatban az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetében valamennyi tag, az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozó és az alkalmasság igazolásához igénybe vett kapacitásnyújtó szervezet
vonatkozásában benyújtandó vonatkozásában benyújtandó arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a
cégnyilvánosságról, a bírósági és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. szerint változásbejegyzési
eljárás van-e folyamatban. Ha igen, úgy az az ajánlatban be kell nyújtani az illetékes cégbíróság részére
megküldött változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentum másolatát.
7) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a
nyertes visszalépése esetén –az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
9) Az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumokban valamennyi határidő középeurópai helyi idő (CET) szerint értendő . Irányadó időpont: EKR szerver idő.
10) A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras építési szerződés kivitelezési munkákra.
11) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a és az ajánlatkérő előírásai alapján a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél köteles összkockázatú építés-szerelésbiztosítást kötni jelen projektre, vagy meglévő
keretbiztosítását jelen projektre kiterjeszteni. A biztosításnak ki kell terjednie valamennyi, a kivitelezésben
szerződésszerűen részt vevő vállalkozóra és alvállalkozóra. A nyertes kivitelező a munka megkezdésétől a
munka átadásáig köteles fenntartani a biztosítást és a kivitelezési szerződés releváns módosításait köteles
a biztosítási szerződésen átvezetni. Emellett követelmény a legalább 12 hónapos kiterjesztett szavatossági
fedezet. A biztosítással a vagyonbiztosítás eseti kárra vonatkozó biztosított összege el kell érnie a jelen
szerződésben meghatározott egyösszegű ajánlati ár nettó összegének 50 %-át, a felelősségbiztosítással
érintett minimális kárösszege pedig el kell érnie legalább az egyösszegű ajánlati ár nettó összegét.
Az önrészesedés káronként legalább 10%, de minimum 100.000 forint. A biztosítási kötvény eredeti
példányát a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig az ajánlatkérő részére be kellmutatnia
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és másolati példányát be kell nyújtania. E kötelezettség teljesítésének elmulasztását vagy megtagadását
az ajánlatkérő az ajánlattevő Kbt. 131. § (3) bekezdése szerinti visszalépésnek minősíti. A biztosításkötési
kötelezettség vállalásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
12) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 0 pont, felső határa 10 pont.
13) Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Pontszámok meghatározása a Nettó ajánlati ár
(HUF)” értékelési
szempont esetében a fordított arányosítás, az „MV-KÉ alkalmassági követelményt igazoló szakember
többlettapasztalata (hónap)”értékelési szempont esetében, a „Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű
munkavállalók száma (fő)” és a "Vállalt többletjótállás ideje"értékelési szempont esetében az egyenes
arányosítás. Az egyes megajánlásokra adott értékelési pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá
rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek
összes pontszáma a legmagasabb.
14) A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő kiköti, hogy az „MV-KÉ alkalmassági követelményt
igazoló szakember
(ek) többlettapasztalata (hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 48 hónap vagy annál kedvezőbb
vállalásokra, maximális 10 pontot adja. „Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma
(fő)” értékelési szempont értékelésekor a 3 fő vagy annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális 10
pontot adja. A Vállalt többletjótállás időtartama értékelési szempont értékelésekor a 36 hó, vvagy annál
kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja.
15) Az M1) és M2) szerinti alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került
megállapításra.
16) NEM építési engedély köteles.
17 ) FAKSZ: Vince-Bodnár Andrea, 01159
18) Helyszíni bejárás időpontja: 2022.06.22. 14.00.
Helyesen:
1) Az ajánlat tartalmi és formai követelményeire, benyújtására a felhívás mellett a közbeszerzési
dokumentum előírásai is
irányadóak. A cégeknek minősülő ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetve egyéb gazdasági
szereplőknek (kapacitást nyújtónak) az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási
címpéldányát (aláírás mintát). Amennyiben a cég képviseletét az eljárás során nem a cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) látják el, az ajánlathoz meghatalmazást kell csatolni.
2) Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján
újabb hiánypótlás
elrendelését nem zárja ki arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel van szükség az újabb hiánypótlásra.
4) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell (EKR űrlap).
5) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelyek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
6) Az ajánlatban az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetében valamennyi tag, az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozó és az alkalmasság igazolásához igénybe vett kapacitásnyújtó szervezet
vonatkozásában benyújtandó vonatkozásában benyújtandó arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a
cégnyilvánosságról, a bírósági és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. szerint változásbejegyzési
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eljárás van-e folyamatban. Ha igen, úgy az az ajánlatban be kell nyújtani az illetékes cégbíróság részére
megküldött változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentum másolatát.
7) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a
nyertes visszalépése esetén –az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
9) Az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumokban valamennyi határidő középeurópai helyi idő (CET) szerint értendő . Irányadó időpont: EKR szerver idő.
10) A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras építési szerződés kivitelezési munkákra.
11) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a és az ajánlatkérő előírásai alapján a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél köteles összkockázatú építés-szerelésbiztosítást kötni jelen projektre, vagy meglévő
keretbiztosítását jelen projektre kiterjeszteni. A biztosításnak ki kell terjednie valamennyi, a kivitelezésben
szerződésszerűen részt vevő vállalkozóra és alvállalkozóra. A nyertes kivitelező a munka megkezdésétől a
munka átadásáig köteles fenntartani a biztosítást és a kivitelezési szerződés releváns módosításait köteles
a biztosítási szerződésen átvezetni. Emellett követelmény a legalább 12 hónapos kiterjesztett szavatossági
fedezet. A biztosítással a vagyonbiztosítás eseti kárra vonatkozó biztosított összege el kell érnie a jelen
szerződésben meghatározott egyösszegű ajánlati ár nettó összegének 50 %-át, a felelősségbiztosítással
érintett minimális kárösszege pedig el kell érnie legalább az egyösszegű ajánlati ár nettó összegét.
Az önrészesedés káronként legalább 10%, de minimum 100.000 forint. A biztosítási kötvény eredeti
példányát a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig az ajánlatkérő részére be kellmutatnia
és másolati példányát be kell nyújtania. E kötelezettség teljesítésének elmulasztását vagy megtagadását
az ajánlatkérő az ajánlattevő Kbt. 131. § (3) bekezdése szerinti visszalépésnek minősíti. A biztosításkötési
kötelezettség vállalásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
12) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 0 pont, felső határa 10 pont.
13) Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Pontszámok meghatározása a Nettó ajánlati ár
(HUF)” értékelési
szempont esetében a fordított arányosítás, az „MV-KÉ alkalmassági követelményt igazoló szakember
többlettapasztalata (hónap)”értékelési szempont esetében, a „Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű
munkavállalók száma (fő)” és a "Vállalt többletjótállás ideje"értékelési szempont esetében az egyenes
arányosítás. Az egyes megajánlásokra adott értékelési pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá
rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek
összes pontszáma a legmagasabb.
14) A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő kiköti, hogy az „MV-KÉ alkalmassági követelményt
igazoló szakember
(ek) többlettapasztalata (hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 48 hónap vagy annál kedvezőbb
vállalásokra, maximális 10 pontot adja. „Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma
(fő)” értékelési szempont értékelésekor a 3 fő vagy annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális 10
pontot adja. A Vállalt többletjótállás időtartama értékelési szempont értékelésekor a 36 hó, vvagy annál
kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja.
15) Az M1) és M2) szerinti alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került
megállapításra.
16) NEM építési engedély köteles.
17 ) FAKSZ: Vince-Bodnár Andrea, 01159
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: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nagykálló Város Önkormányzata (14307/2022)
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: Nagykálló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732327215
Postai cím: Kállai Kettős Tér 1
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagykallo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykálló - Lakhatási integráció
Hivatkozási szám: EKR000682602022
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 lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" című, TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004
azonosítószámú projekt keretében építőipari kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés
keretében 3 önálló RÉSZben az alábbiak szerint:
- 1. rész: 2 db szociális bérlakás kialakítása meglévő épületben, a meglévő épület átalakításával
- 2. rész: 2 db új bérlakás kialakítása
- 3. rész: közösségi tér kialakítása (nyitott, körbekerített szabadidős létesítmény kialakítása)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12005 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
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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: 2022/07/05 (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:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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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: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-12005/2022 számon megjelent eredeti ajánlattételi
felhívásban és a KÉ-13418/2022 módosító hirdetményben meghatározott határidők módosítása.
2.) Jelen módosítás kizárólag az ajánlattételi felhívás IV.2.2) és IV.2.6) pontjait érinti. Egyéb módosítás nem
történt.
3.) Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt.
52. § (3) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Óbudai Egyetem (14005/2022)
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: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308760241
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erős Attila Zoltán
Telefon: +36 16665751
E-mail: eros.attila@uni-obuda.hu
Fax: +36 16665605
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bánki fűtési rendszer korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000905202022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Óbudai Egyetem 34663 Hrsz. alatt található épületében az új kazánház kialakításához, az új vezetékek
elhelyezéséhez, a régi üzemen kívüli vezetékek és kémények eltávolításához, valamint az Örökségvédelmi
Hatóság kérésének teljesítéséhez szükséges különböző bontási és építési munkálatok elvégzése a műszaki
leírásban meghatározottak szerint.
A kivitelezéssel érintett épület műemlékvédelem alatt áll.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbi munkanemeket foglalják magukban:
- bontás: falazat 16 m3, vakolat 54 m2, hidegburkolat 67 m2
- keverékkészítés: aszfaltkeverék 3 t
- felvonulási létesítmények: iroda- és raktárkonténer 2-2 db, mobil wc 3db
- zsalu-állvány: guruló állvány 2,50x0,75, 1 db
- helyszíni beton, VB: betonacél 1,5 t, helyszíni betonkészítés 2,8 m3
- falazás: falazatpótlás körülbelül 2 m2
- vakolás: 133 m2
- burkolás: hidegburkolás kompletten 90 m2
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- lakatos szerkezetek: tűzgátló ajtó, ablak 1-1 db, szellőző 2 db, korlát készítése 12 m
- asztalosszerkezetek: kültéri ajtó tokkal 1 db
- felületképzés: klíma glett 63 m2, szilikátfesték 196 m2, tűzgátló festék 26 m2, acélfestés 7,5 m2
- szigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés körülbelül 70 m2, átvezető tömítések
- Kazánház, hőfogadó – bontás: körülbelül 700 fm acél csővezeték, ehhez kapcsolódó elemek HMV
és tágulási tartályok kürólbelül 10 db, árokkiemelés 7 m3, üveggyapot csőhéj bontás, 3 db kazántest
darabolása
- kéménybontás: körülbelül 30 m magas, 1,36 m átmérőjű kisméretű tömör tégla épített kémény bontása,
minden járulékos folyamattal
- Új Kazánház – Fűtés, Gáz: gépész műszaki leírás szerinti kazánok és hőközpont megépítése a kapcsolódó
szerkezetekkel, csőáttörésekkel, csövekkel, szerelvényekkel, tartályokkal, 8 db Biasi Multiparva Cond H 115
ipari kondenzációs gázkazánhoz megfelelően
- Elektr. hálózat, automatika: elektromos műszaki leírás szerinti mennyiségekkel, eszközökkel a fenti fűtési
rendszer vezérléshez
A részletes szakmai tartalmat a műszaki leírás tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13372 / 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:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR szerinti felolvasólapot, valamint az EKR szerinti nyilatkozat
összeállító alkalmazásával rendelkezésre bocsátott, illetve az EKR-ben a benyújtandó iratok jegyzékében
feltüntetett nyilatkozatokat EKR űrlapok alkalmazásával, valamint a Dokumentációban előírt benyújtandó
iratokat. Az árazott költségvetés benyújtása, valamint azon szakember megnevezése, akinek a minőségi
értékelési szempontban a többlet szakmai tapasztalatát Ajánlattevő feltünteti, kötelező.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről kell
nyilatkozni.
3. Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, kamarai jogtanácsos vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben ajánlattevő személyes joga szerint nincsenek
ezen okiratok vagy ezen okiratokkal egyenértékű okiratok, akkor ajánlattevőnek ajánlatában erről kell
nyilatkoznia.
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4. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy közülük ki az, aki jogosult az
EKR-ben történő eljárásra. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint.
5. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint.
6. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely
összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát, valamint
az aránytalanul alacsony ár vizsgálatát azok értékelését követően végzi el, így az értékelési sorrendben
legkedvezőbb és/vagy az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot, valamint az aránytalanul alacsony ár vizsgálatát.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Az eljárásra a magyar jog az irányadó. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban
minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
10. Ajánlatot kizárólag HUF-ban lehet és kell megadni.
11. A felhívásban szereplő határidők vonatkozásában az egyezményes koordinált világidő szerinti középeurópai idő (UTC+1) az irányadó.
12. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
13. A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés megfelelően alkalmazandó.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az EKR szerinti nyilatkozatminták más nyelven történő benyújtását.
Helyesen:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR szerinti felolvasólapot, valamint az EKR szerinti nyilatkozat
összeállító alkalmazásával rendelkezésre bocsátott, illetve az EKR-ben a benyújtandó iratok jegyzékében
feltüntetett nyilatkozatokat EKR űrlapok alkalmazásával, valamint a Dokumentációban előírt benyújtandó
iratokat. Az árazott költségvetés benyújtása, valamint azon szakember megnevezése, akinek a minőségi
értékelési szempontban a többlet szakmai tapasztalatát Ajánlattevő feltünteti, kötelező.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről kell
nyilatkozni.
3. Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, kamarai jogtanácsos vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben ajánlattevő személyes joga szerint nincsenek
ezen okiratok vagy ezen okiratokkal egyenértékű okiratok, akkor ajánlattevőnek ajánlatában erről kell
nyilatkoznia.
4. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy közülük ki az, aki jogosult az
EKR-ben történő eljárásra. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint.
5. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint.
6. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely
összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát, valamint
az aránytalanul alacsony ár vizsgálatát azok értékelését követően végzi el, így az értékelési sorrendben
legkedvezőbb és/vagy az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot, valamint az aránytalanul alacsony ár vizsgálatát.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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9. Az eljárásra a magyar jog az irányadó. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban
minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
10. Ajánlatot kizárólag HUF-ban lehet és kell megadni.
11. A felhívásban szereplő határidők vonatkozásában az egyezményes koordinált világidő szerinti középeurópai idő (UTC+1) az irányadó.
12. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
13. A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés megfelelően alkalmazandó.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az EKR szerinti nyilatkozatminták más nyelven történő benyújtását.
15. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2022. július 7. 9:00-11:00, helye:
Óbudai Egyetem, 1081 Budapest, Népszínház utca. 8. szám alatti épület főbejárata
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (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 felhívás az alábbi rendelkezéssel egészült ki:
"Ajánlatkérő konzultációt nem tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2022. július 7. 9:00-11:00, helye: Óbudai
Egyetem, 1081 Budapest, Népszínház utca. 8. szám alatti épület főbejárata"
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata (14212/2022)
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:
2022/07/08
Helyesen:
2022/07/15
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: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/15 (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: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/15 (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:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szarvas Város Önkormányzata (14070/2022)
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: Szarvas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725091204
Postai cím: Szabadság Út 36
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Ágnes
Telefon: +36 66311122
E-mail: kissagnes@szarvas.eu
Fax: +36 66210063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szarvas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000741862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés külterületi helyi közutak fejlesztése érdekében kivitelezési feladatok ellátására.
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:
11886 / 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:
II . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
Szarvas 01314, 5354/2, 0741, 8184/2, 01170/3 hrsz
Helyesen:
Szarvas 01314, 5354/2, 0741, 8184/2, 01170/3, 0778/5 hrsz
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: 2022/07/07 (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:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Vállalkozási szerződés külterületi helyi közutak fejlesztése érdekében kivitelezési feladatok ellátására.
Szarvas 01314 hrsz burkolatfelújítás: 580 m
Szarvas 5354/2 hrsz burkolatfelújítás: 19,28 m
Szarvas 0741 hrsz burkolatfelújítás: 555,1 m
Szarvas 8184/2 hrsz burkolatfelújítás: 211,9 m
Szarvas 01170/3 hrsz burkolatfelújítás: 957 m
A részletes feladatmeghatározást a kivitelezési dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
Vállalkozási szerződés külterületi helyi közutak fejlesztése érdekében kivitelezési feladatok ellátására.
Szarvas 01314 hrsz burkolatfelújítás: 580 m
Szarvas 5354/2 hrsz burkolatfelújítás: 19,28 m
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Szarvas 0741 hrsz burkolatfelújítás: 555,1 m
Szarvas 8184/2 hrsz burkolatfelújítás: 211,9 m
Szarvas 0778/5 hrsz burkolatfelújítás: 4,53 m
Szarvas 01170/3 hrsz burkolatfelújítás: 957 m
A részletes feladatmeghatározást a kivitelezési dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/07 (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:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A következő helyett:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződést részben a
VP6-7.2.1.1-21 felhívásra benyújtott 3295563641 projekt számára biztosított vissza nem térítendő európai
uniós támogatásból (kivéve: Szarvas 5354/2 hrsz), utófinanszírozással, részben saját forrásból kívánja
finanszírozni.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló
igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a
Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes
ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 §
(1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti.
A Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a nyertes ajánlattevő a
szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30
%-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Ajánlatkérő az előleg összegét a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a benyújtásra kerülő,
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a támogatott tartalmú végszámlában kerül elszámolásra. A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán
kívül - 2 db (vég)számla állítható ki: egy a támogatott és egy a nem támogatott (Szarvas 5354/2 hrsz)
tartalomra. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének
pénzneme HUF. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem ír elő. A kifizetés nem tartozik a 2007. évi CXXVII.
törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá. A részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési
dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződést részben a
VP6-7.2.1.1-21 felhívásra benyújtott 3295563641 projekt számára biztosított vissza nem térítendő európai
uniós támogatásból (kivéve: Szarvas 5354/2, és 0778/5 hrsz), utófinanszírozással, részben saját forrásból
kívánja finanszírozni.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló
igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a
Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes
ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 §
(1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti.
A Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a nyertes ajánlattevő a
szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30
%-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Ajánlatkérő az előleg összegét a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a benyújtásra kerülő,
a támogatott tartalmú végszámlában kerül elszámolásra. A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán
kívül - 2 db (vég)számla állítható ki: egy a támogatott és egy a nem támogatott (Szarvas 5354/2 és
0778/5 hrsz) tartalomra. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás
kifizetésének pénzneme HUF. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem ír elő. A kifizetés nem tartozik a 2007.
évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá. A részletes finanszírozási feltételeket a
közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék
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Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a felhívás módosításával összhangban pontosította a közbeszerzési dokumentációt
(szerződéstervezetet), és módosította a kivitelezési dokumentációt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvényt (14144/2022)
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: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14925889202
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szép Szandra
Telefon: +36 72421700
E-mail: szep.szandra@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízmérő beszerzés 2022. (2)
Hivatkozási szám: EKR000891662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vízmérő beszerzés 2022. (2)
Új házi vízmérők szállítása az alábbi bontásban mérettartományban. Az alapmennyiség vonatkozásában az
azon belül az egyes termékekre vonatkozó mennyiségi megoszlás tájékoztató jellegű.
Jelen közbeszerzési rész tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeknek a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás
megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben,
minőségben és teljesítményben való szállítása. Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre
vagy pedig
1. rész Lakás vízmérő DN15-20 (hideg, meleg); 33 178 000 Ft
2. rész Bekötési (aknás vízmérő) DN15-25; 65 199 500 Ft
3. rész Bekötési (aknás vízmérő) DN40-150; 7 736 650 Ft
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4. rész Ultrahangos vízmérő DN50-150; 8 279 000 Ft
5. rész Kombi vízmérő DN50-100; 4 473 980 Ft
keretösszegre köti, amelyik előbb teljesül. A szállítási ütemezést a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az adott ajánlati részhez rendelt keretösszeg minimum 70%-ának kimerítésére vállal
kötelezettséget.
A dokumentációban részletezettek szerint.
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:
12855 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosította a műszaki leírást. A műszaki leíráson és jelen korrigendumban szereplő
módosításon felül a többi dokumentumok nem változtak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Újszász Városi Önkormányzat (14430/2022)
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: Újszász Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15733050216
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Újszász
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Gábor
Telefon: +36 56552022
E-mail: igazgatas@ujszasz.huwww.ujszasz.hu
Fax: +36 56552102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujszasz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi piac kialakítása Újszászon
Hivatkozási szám: EKR000697282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Helyi piac kialakítása Újszászon” tárgyú építési beruházás.
Cél a városi piac fejlesztése fedett-nyitott épület építésével, és a telken belüli térburkolatok (részben
parkolók) és zöldfelület kialakításával.
A tervezett fejlesztés a meglévő piactéren egy fedett-nyitott árusító tér a szükséges kiszolgáló
helyiségekkel együtt, elsősorban helyi termékek értékesítését szolgáló kistermelői zöldségpiac. Egyrészt
épül egy magas tetős fedett árusító hely, másrészt telepítésre kerül két acél konténer. Az épület
létesítése során a gyalogos és gépjármű közlekedési rend is átalakul. Minden beépített szerkezet, anyag
és a kivitelezés minősége I. o. legyen (szabvány szerint). A beépített anyagok minőségi bizonylattal,
magyarországi minőségi tanúsítványokkal rendelkezzenek.
Az építmény térlefedése séd tető jellegű fűrészfogas kialakítású, mely napelemek fogadására alkalmas
tetőfelületek és bevilágító felületek váltakozása.
A három hajós fedett árusító tér térlefedő szerkezete egy befogott acél keretekből álló séd tetős
kialakítású, a tetősíkok kialakítása a napelem táblák megfelelő beépíthetősége miatt meredek kialakítású.
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A fedett árusító tér két végéhez egy-egy típus 20 lábas acél konténer kerül telepítésre, a szükséges
kiegészítő funkciók számára.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező
tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek
meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
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:
12179 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdése lapján módosítja az ajánlattételi határidőt.
Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásával együtt, módosítani fogja a
közbeszerzési dokumentumokat, melyet az EKR felületen fog közzétenni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/06 (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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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (13827/2022)
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: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Wenckheim kerékpárút - műszaki ellenőrzés
Hivatkozási szám: EKR000295192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Wenckheim kerékpárút - műszaki ellenőrzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat rövid leírása:
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A Wenckheim kerékpárforgalmi létesítmények és hozzá kapcsolódó közművek, valamint attrakciós elemek (főbb
mennyiségek pontban részletezve) építéséhez teljeskörű műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Feladatok:
- a munkaterület átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása, (meghívók kiküldése, jegyzőkönyv készítése stb.)
- a kivitelezési munka műszaki ellenőrzése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint,
- a műszaki átadás-átvételi eljárások teljes körű lebonyolítása, (meghívók kiküldése, jegyzőkönyv készítése stb.)
- garanciális bejárások, utóellenőrzés teljeskörű lebonyolítása
Főbb mennyiségek:
- Szabadkígyós Kastély utca - Békéscsaba Kerekegyházi út között kerékpárforgalmi létesítmény építése
- Békéscsaba Temető sor - Bartók Béla út kerékpárút felújítás
- Békéscsaba Kétegyházi út kerékpárút átépítés
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
Mezőgazdasági út 5155
Kétirányú belterületi kerékpárút felújítás 1647,6
Kétirányú belterületi kerékpárút átépítés 937,3
Vízelvezetési rendszer
típusa mennyisége (m)
szikkasztó árok 10290
Közmű átépítés/bevédés
típusa mennyisége (m)
Hírközlési vezetékek 91
Vízellátó vezetékek közmű nyilatkozat 180
NKM áram bevédése védőcsővel 60
Közmű építés
típusa mennyisége (db)
ivókút 1
- Békéscsaba Kígyósi út csapadékvíz elvezetés- és kerékpárforgalmi létesítmény építése
- Békéscsaba Gerla településrész (kivéve az állami tulajdonú 42145 j. bekötőút) kerékpárforgalmi létesítmény
építése
- Békéscsaba Lencsési út - Élővíz-csatorna töltés – Veszei kerékpárforgalmi létesítmény átépítése
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
Kétirányú kerékpárút építés 5795
Egyirányú kerékpárút építés 105
Kerékpárnyom 606
Mezőgazdasági út 739
Sétány 619
Vízelvezetési rendszer
típusa mennyisége (m)
gravitációs földmedrű árok 143
gravitációs burkolt árok 106
zárt csatorna 980
Műtárgy építés
típusa mennyisége (db)
fordító akna 8
víznyelő akna 38
átereszek 6
Közmű építés/átépítés

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1136

típusa mennyisége (m)
Elektromos védőcső 380
Vízvezeték kiváltás (Csabai úton) 305
Invitel földkábel bevédés 35
NKM Áramhálózati Kft. Földkábel bevédés 50
Attrakciós elem
típusa mennyisége (db)
Dirt pálya építés 2
Műtárgy bontás
típusa mennyisége (db)
támfal bontás 1
- Békéscsaba Gerla településrész állami tulajdonú 42145 j. bekötőút felújítása és nyitott kerékpársáv kijelölése
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
Burkolatfelújítás 42145 jelű úton (nyitott kerékpársáv kijelölése) 892
- Békéscsaba Ligeti sor, Sikonyi út kerékpárforgalmi létesítmény építése, illetve kijelölése meglévő burkolaton
- Békéscsaba Póstelek bekötőút felújítása
- Közvilágítás kiépítése Szabadkígyós és Békéscsaba Kerekegyházi utca mezőgazdasági út mentén
- Közvilágítás Békéscsaba Élővíz-csatorna töltés kerékpárút mentén
- Dirt pálya térvilágítás
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
kétirányú kerékpárút 507
kerékpáros nyom 150
sétány 130
Pósteleki bekötőút felújítása 2171
Műtárgy átépítés
típusa mennyisége (db)
híd korlát bontás 1
Közmű építés
típusa mennyisége
közvilágítás kiépítése 5749m
térvilágítás (Dirt pálya világítása) 1 egység
Közmű bontás
típusa mennyisége (m)
távhő vezeték bontás 430
- Magasépítési feladatok Szabadkígyós és Békéscsaba területén:
Attrakciós elem
típusa mennyisége (db)
madárles 1
komplex fedett pihenőhely építése 3
komplex fedett pihenőhely építése műemléki környezetben 1
egyszerű pihenőhely 3
kerékpárkölcsönző kialakítása meglévő épület helyiségének átalakításával 1
Wenckheim Károly tér park felújítás, utca bútorok és sport eszközök elhelyezése 1
(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: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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:
13190 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Wenckheim kerékpárút - műszaki ellenőrzés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (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: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8795000
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):

71631000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A feladat rövid leírása:
A Wenckheim kerékpárforgalmi létesítmények és hozzá kapcsolódó közművek, valamint attrakciós elemek (főbb
mennyiségek pontban részletezve) építéséhez teljeskörű műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Feladatok:
- a munkaterület átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása, (meghívók kiküldése, jegyzőkönyv készítése stb.)
- a kivitelezési munka műszaki ellenőrzése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint,
- a műszaki átadás-átvételi eljárások teljes körű lebonyolítása, (meghívók kiküldése, jegyzőkönyv készítése stb.)
- garanciális bejárások, utóellenőrzés teljeskörű lebonyolítása
Főbb mennyiségek:
- Szabadkígyós Kastély utca - Békéscsaba Kerekegyházi út között kerékpárforgalmi létesítmény építése
- Békéscsaba Temető sor - Bartók Béla út kerékpárút felújítás
- Békéscsaba Kétegyházi út kerékpárút átépítés
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
Mezőgazdasági út 5155
Kétirányú belterületi kerékpárút felújítás 1647,6
Kétirányú belterületi kerékpárút átépítés 937,3
Vízelvezetési rendszer
típusa mennyisége (m)
szikkasztó árok 10290
Közmű átépítés/bevédés
típusa mennyisége (m)
Hírközlési vezetékek 91
Vízellátó vezetékek közmű nyilatkozat 180
NKM áram bevédése védőcsővel 60
Közmű építés
típusa mennyisége (db)
ivókút 1
- Békéscsaba Kígyósi út csapadékvíz elvezetés- és kerékpárforgalmi létesítmény építése
- Békéscsaba Gerla településrész (kivéve az állami tulajdonú 42145 j. bekötőút) kerékpárforgalmi létesítmény
építése
- Békéscsaba Lencsési út - Élővíz-csatorna töltés – Veszei kerékpárforgalmi létesítmény átépítése
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
Kétirányú kerékpárút építés 5795
Egyirányú kerékpárút építés 105
Kerékpárnyom 606
Mezőgazdasági út 739
Sétány 619
Vízelvezetési rendszer
típusa mennyisége (m)
gravitációs földmedrű árok 143
gravitációs burkolt árok 106
zárt csatorna 980
Műtárgy építés
típusa mennyisége (db)
fordító akna 8
víznyelő akna 38
átereszek 6
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Közmű építés/átépítés
típusa mennyisége (m)
Elektromos védőcső 380
Vízvezeték kiváltás (Csabai úton) 305
Invitel földkábel bevédés 35
NKM Áramhálózati Kft. Földkábel bevédés 50
Attrakciós elem
típusa mennyisége (db)
Dirt pálya építés 2
Műtárgy bontás
típusa mennyisége (db)
támfal bontás 1
- Békéscsaba Gerla településrész állami tulajdonú 42145 j. bekötőút felújítása és nyitott kerékpársáv kijelölése
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
Burkolatfelújítás 42145 jelű úton (nyitott kerékpársáv kijelölése) 892
- Békéscsaba Ligeti sor, Sikonyi út kerékpárforgalmi létesítmény építése, illetve kijelölése meglévő burkolaton
- Békéscsaba Póstelek bekötőút felújítása
- Közvilágítás kiépítése Szabadkígyós és Békéscsaba Kerekegyházi utca mezőgazdasági út mentén
- Közvilágítás Békéscsaba Élővíz-csatorna töltés kerékpárút mentén
- Dirt pálya térvilágítás
Kerékpárforgalmi létesítmény
típusa mennyisége (m)
kétirányú kerékpárút 507
kerékpáros nyom 150
sétány 130
Pósteleki bekötőút felújítása 2171
Műtárgy átépítés
típusa mennyisége (db)
híd korlát bontás 1
Közmű építés
típusa mennyisége
közvilágítás kiépítése 5749m
térvilágítás (Dirt pálya világítása) 1 egység
Közmű bontás
típusa mennyisége (m)
távhő vezeték bontás 430
- Magasépítési feladatok Szabadkígyós és Békéscsaba területén:
Attrakciós elem
típusa mennyisége (db)
madárles 1
komplex fedett pihenőhely építése 3
komplex fedett pihenőhely építése műemléki környezetben 1
egyszerű pihenőhely 3
kerékpárkölcsönző kialakítása meglévő épület helyiségének átalakításával 1
Wenckheim Károly tér park felújítás, utca bútorok és sport eszközök elhelyezése 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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: 9595000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A fentiekre tekintettel, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. (2) bekezdés b)
pontjára figyelemmel, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városüzemeltetési,
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 1 13/2022. (V. 25.) VFKB határozata alapján a Felek
megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglalt, Megbízott által elvégzendő feladatok kiegészülnek
a Pósteleki sétány közvilágításának műszaki ellenőrzésével, valamint a magasépítési feladatokhoz
kapcsolódóan a madárles villámvédelmének műszaki ellenőrzésével a jelen szerződésmódosítás
mellékletét képező árajánlat szerint.
2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a megbízási díj kiegészül a Pósteleki sétány közvilágításának
műszaki ellenőrzése, valamint a magasépítési feladatokhoz kapcsolódóan a madárles villámvédelmének
műszaki ellenőrzése ellátásának díjával (nettó 800.000,- Ft, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező
árajánlat alapján), és a Szerződés 4. pontjában meghatározott fizetendő megbízási díj nettó 9.595.000,- Ft
+ áfa összegre, azaz bruttó 12.185.650,- Ft összegre módosul.
3. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
4. A felek által jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.
5. A jelen szerződésmódosítás a Szerződéssel együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét képezi.
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 Modern Városok Program keretében megvalósuló
»Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása« című, GF/SZKF/1132/7/2017 Támogatói Okirat számú
projekt megvalósítási szakaszában többlet kivitelezési munka vált ismertté, amely következtében többlet
műszaki ellenőri feladatok váltak szükségessé:
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- Pósteleki sétány közvilágításának műszaki ellenőrzése,
- a magasépítési feladatokhoz kapcsolódóan a madárles villámvédelmének műszaki ellenőrzése.
A fent megjelöltek miatt szükségessé válik az eredetileg megkötött megbízási szerződés Kbt. 141. (2)
bekezdés b) pontjának rendelkezései szerinti módosítása.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8795000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9595000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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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Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó
Központ Hódmezővásárhely-Makó (13477/2022)
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: Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: 15355038206
Postai cím: Dr. Imre József Utca 2. 1371/4
Város: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurisné Pethő Zsuzsanna
Telefon: +36 304422406
E-mail: petho.zsuzsa@evp.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://csmekhm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projekt
Hivatkozási szám: EKR000544492021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85148000-8
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: Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Népegészségügyi célzatú pilot szűrési programok kidolgozása, elemzése,
monitorozása és az eredményesség értékelése a ROHU450-es projekt keretében.
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A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó 2019. áprilisában,
„Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs” címmel angol nyelvű
pályázatot nyújtott be az Interreg Románia-Magyarország V-A 2014-2020 stratégiai pályázati felhívásának
4. prioritására (PA4: Improving health-care services (Cooperating on healthcare and prevention)). A
Program Monitoring Bizottsága a pályázatot 2019. június 24-én nyertessé nyilvánította. A projekt címe:
ROHU-450 Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP
A projektben vállalt egyik teendő a tüdőrák, anyajegyszűrés (melanoma) és automatizált
emlőultrahanggal történő népegészségügyi célzatú szűrések szervezésének kidolgozása.. Mivel a megbízó
nem rendelkezik ezen a területen magas színvonalú szakmai tudással rendelkező szakemberekkel,
jelen közbeszerzési kiírás egy olyan népegészségügyi szakemberekből álló munkacsoport szakértői
tevékenységének beszerzésére irányul, akik által elkészített szűrési protokollok, valamint a monitorozás
módszertani irányelveinek és az eredmények értékelései szempontjainak kidolgozása elengedhetetlen az
elnyert pályázat szakmai feladatainak minél magasabb színvonalú megvalósításához.
A nyertes ajánlattevő(k) feladata lesz a nemzetközi és hazai szakmai irányelvek és nemzetközi ajánlások
alapján szűrési protokollok és ajánlások készítése, továbbá szakmai támogatás nyújtása a szűrési
programok bevezetéséhez, lebonyolításához, monitorozásához, , figyelembe véve és beépítve a
helyi sajátosságokat, tapasztalatokat, és igényeket. A projekt eredményességének értékelése után
szakmapolitikai ajánlások készítése mindhárom tématerületen.
Ellátandó részfeladatok:
1. Célzott irodalomkutatás feladat
Nyertes ajánlattevő feladata nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közlemények,
nemzetközi és hazai szakmai ajánlások célzott keresése és áttekintése az anyajegyszűrés (melanoma),
a tüdőrák és az automatizált emlőultrahangos szűrésre vonatkozó témakörökben. Az elkészítendő
szakmai anyagoknak a már működő szűrési programok főbb jellemzőit kell tartalmazniuk, ország/
régió, kockázatnak kitett populáció, szűrési gyakoriság, alkalmazott szűrési technológia, alkalmazott
kommunikációs technikák. Be kell mutatni a már bevezetett szűrési programok szakmai protokolljait,
a szűrési programok bevezetésének tapasztalatait, a szűrési programok monitorozásának és az
eredményességük értékelésének főbb szempontjait és módszertanát.
Elvárt eredmény: magyar nyelvű dokumentum: összesen 9 db, angol nyelvű dokumentum: 6 db
(szerkeszthető és nyomtatott formátumban)
A részfeladat kapcsán elvárt eredményekre vonatkozó formai és tartalmi előírásokat a műszaki leírás
tartalmazza.
2. Szűrési protokollok kidolgozása feladat
Nyertes ajánlattevő(k) feladata a célzott irodalomkutatás során szerzett eredmények és az ajánlatkérő
helyi szakemberei véleményének figyelembevételével népegészségügyi szakmai protokollok kidolgozása
az anyajegy (melanoma), a tüdőrák és az automatizált emlőultrahang szűrések kísérleti programjainak
bevezetéséhez. Az írásba foglalt protokoll részletesen mutassa be a három, daganatos megbetegedés
szűrési programjai kapcsán az érintett célcsoportokat, a szűrés javasolt menetét, a megvalósításhoz
szükséges eszközöket, a humánerőforrás és monitorozás feltételrendszerét, továbbá tegyen javaslatot
olyan hatékony kommunikációs eszközökre, melyekkel a szűréseken való részvételi arányt hatékonyan
javítani lehet.
Elvárt eredmény:
3 db magyar nyelvű szűrési protokoll (szerkeszthető és nyomtatott forma), magyar nyelvű szakmai
összefoglaló 3 db szűrési területre: 3*2 db, angol nyelven: 3*2db, szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom (min.
3-3 óra témánként)
3. Szűrési monitoring rendszer kidolgozása feladat
Nyertes ajánlattevő feladata monitoring rendszer kidolgozása, melyben részletesen meghatározza a
szűrési programok eredményeinek értékeléséhez és a szűréshez kapcsolódó költségek beazonosításához
szükséges indikátorokat. Kidolgozza az indikátorok monitorozásához szükséges adatgyűjtési protokollokat
az anyajegy (melanoma), a tüdőrák és az automatizált emlőultrahang szűrőprogramok kapcsán.
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Elvárt eredmény: a) indikátorlista: 5 db magyar, 2 db angol nyelvű dokumentum (szerkeszthető és
nyomtatott forma), b) adatgyűjtési protokoll: 5 db magyar, 2 db angol nyelvű dokumentum (szerkeszthető
és nyomtatott forma), szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom (min. 3-3 óra témánként)
4. Szűrőprogramok eredményességének értékelése feladat
Nyertes ajánlattevő(k) feladata a szűrőprogramok monitorozása során gyűjtött adatok feldolgozása,
majd a szűrések eredményességének értékelése. Az elemzés megkezdése előtt szükséges elvégezni az
adattisztítást, ellenőrizni szükséges az adatgyűjtés és adatrögzítés minőségét, majd az elemzés során
kapott eredmények birtokában szükség szerint javaslattételt állít össze a szűrési protokoll módosítására,
valamint az adatrögzítésre használt elektronikus felület/applikáció esetleges fejlesztésére.
Elvárt eredmény: tisztított adatállomány (táblázatos formátum), 3 db magyar nyelvű jelentés szűrési
témánként, szakmapolitikai ajánlás: 3 db magyar nyelvű dokumentum, szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom
(min. 3-3 óra témánként)
5. Projektzáró jelentések feladat
A tevékenység lezárásaként projekt végén az eredmények összefoglalójának elkészítése, szakmapolitikai
ajánlás készítése témánként, valamint az eredmények egy-egy hazai és nemzetközi szaklapban történő
publikáció előkészítése szintén nyertes ajánlattevő(k) feladata.
Elvárt eredmény: összefoglaló dokumentum magyar nyelven: 1 db, angol nyelven: 1 db, összefoglaló
prezentáció magyar nyelven: 1 db, angol nyelven: 1 db, témánként magyar és angol nyelvű tudományos
kézirat (3-3 db), szerkeszthető és nyomtatott formában.
Folytatás: II.2.13. 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: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU-450 azonosítószámú projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13637 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2375-47-1/2021 Rész száma: Elnevezés: Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projekt
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/13 (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: SYREON Kutató Intézet Kft
Nemzeti azonosítószám: 14463589242
Postai cím: Mexikói Út 65/A 31639/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
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Ország: Magyarország
E-mail: info@syreon.eu
Telefon: +36 704145643
Internetcím(ek): (URL) www.syreon.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96914
Pénznem: EUR
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):

85148000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85148000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Népegészségügyi célzatú pilot szűrési programok kidolgozása, elemzése,
monitorozása és az eredményesség értékelése a ROHU450-es projekt keretében.
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó 2019. áprilisában,
„Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs” címmel angol nyelvű
pályázatot nyújtott be az Interreg Románia-Magyarország V-A 2014-2020 stratégiai pályázati felhívásának
4. prioritására (PA4: Improving health-care services (Cooperating on healthcare and prevention)). A
Program Monitoring Bizottsága a pályázatot 2019. június 24-én nyertessé nyilvánította. A projekt címe:
ROHU-450 Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP
A projektben vállalt egyik teendő a tüdőrák, anyajegyszűrés (melanoma) és automatizált
emlőultrahanggal történő népegészségügyi célzatú szűrések szervezésének kidolgozása.. Mivel a megbízó
nem rendelkezik ezen a területen magas színvonalú szakmai tudással rendelkező szakemberekkel,
jelen közbeszerzési kiírás egy olyan népegészségügyi szakemberekből álló munkacsoport szakértői
tevékenységének beszerzésére irányul, akik által elkészített szűrési protokollok, valamint a monitorozás
módszertani irányelveinek és az eredmények értékelései szempontjainak kidolgozása elengedhetetlen az
elnyert pályázat szakmai feladatainak minél magasabb színvonalú megvalósításához.
A nyertes ajánlattevő(k) feladata lesz a nemzetközi és hazai szakmai irányelvek és nemzetközi ajánlások
alapján szűrési protokollok és ajánlások készítése, továbbá szakmai támogatás nyújtása a szűrési
programok bevezetéséhez, lebonyolításához, monitorozásához, , figyelembe véve és beépítve a
helyi sajátosságokat, tapasztalatokat, és igényeket. A projekt eredményességének értékelése után
szakmapolitikai ajánlások készítése mindhárom tématerületen.
Ellátandó részfeladatok:
1. Célzott irodalomkutatás feladat
Nyertes ajánlattevő feladata nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közlemények,
nemzetközi és hazai szakmai ajánlások célzott keresése és áttekintése az anyajegyszűrés (melanoma),
a tüdőrák és az automatizált emlőultrahangos szűrésre vonatkozó témakörökben. Az elkészítendő
szakmai anyagoknak a már működő szűrési programok főbb jellemzőit kell tartalmazniuk, ország/
régió, kockázatnak kitett populáció, szűrési gyakoriság, alkalmazott szűrési technológia, alkalmazott
kommunikációs technikák. Be kell mutatni a már bevezetett szűrési programok szakmai protokolljait,
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a szűrési programok bevezetésének tapasztalatait, a szűrési programok monitorozásának és az
eredményességük értékelésének főbb szempontjait és módszertanát.
Elvárt eredmény: magyar nyelvű dokumentum: összesen 9 db, angol nyelvű dokumentum: 6 db
(szerkeszthető és nyomtatott formátumban)
A részfeladat kapcsán elvárt eredményekre vonatkozó formai és tartalmi előírásokat a műszaki leírás
tartalmazza.
2. Szűrési protokollok kidolgozása feladat
Nyertes ajánlattevő(k) feladata a célzott irodalomkutatás során szerzett eredmények és az ajánlatkérő
helyi szakemberei véleményének figyelembevételével népegészségügyi szakmai protokollok kidolgozása
az anyajegy (melanoma), a tüdőrák és az automatizált emlőultrahang szűrések kísérleti programjainak
bevezetéséhez. Az írásba foglalt protokoll részletesen mutassa be a három, daganatos megbetegedés
szűrési programjai kapcsán az érintett célcsoportokat, a szűrés javasolt menetét, a megvalósításhoz
szükséges eszközöket, a humánerőforrás és monitorozás feltételrendszerét, továbbá tegyen javaslatot
olyan hatékony kommunikációs eszközökre, melyekkel a szűréseken való részvételi arányt hatékonyan
javítani lehet.
Elvárt eredmény:
3 db magyar nyelvű szűrési protokoll (szerkeszthető és nyomtatott forma), magyar nyelvű szakmai
összefoglaló 3 db szűrési területre: 3*2 db, angol nyelven: 3*2db, szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom (min.
3-3 óra témánként)
3. Szűrési monitoring rendszer kidolgozása feladat
Nyertes ajánlattevő feladata monitoring rendszer kidolgozása, melyben részletesen meghatározza a
szűrési programok eredményeinek értékeléséhez és a szűréshez kapcsolódó költségek beazonosításához
szükséges indikátorokat. Kidolgozza az indikátorok monitorozásához szükséges adatgyűjtési protokollokat
az anyajegy (melanoma), a tüdőrák és az automatizált emlőultrahang szűrőprogramok kapcsán.
Elvárt eredmény: a) indikátorlista: 5 db magyar, 2 db angol nyelvű dokumentum (szerkeszthető és
nyomtatott forma), b) adatgyűjtési protokoll: 5 db magyar, 2 db angol nyelvű dokumentum (szerkeszthető
és nyomtatott forma), szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom (min. 3-3 óra témánként)
4. Szűrőprogramok eredményességének értékelése feladat
Nyertes ajánlattevő(k) feladata a szűrőprogramok monitorozása során gyűjtött adatok feldolgozása,
majd a szűrések eredményességének értékelése. Az elemzés megkezdése előtt szükséges elvégezni az
adattisztítást, ellenőrizni szükséges az adatgyűjtés és adatrögzítés minőségét, majd az elemzés során
kapott eredmények birtokában szükség szerint javaslattételt állít össze a szűrési protokoll módosítására,
valamint az adatrögzítésre használt elektronikus felület/applikáció esetleges fejlesztésére.
Elvárt eredmény: tisztított adatállomány (táblázatos formátum), 3 db magyar nyelvű jelentés szűrési
témánként, szakmapolitikai ajánlás: 3 db magyar nyelvű dokumentum, szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom
(min. 3-3 óra témánként)
5. Projektzáró jelentések feladat
A tevékenység lezárásaként projekt végén az eredmények összefoglalójának elkészítése, szakmapolitikai
ajánlás készítése témánként, valamint az eredmények egy-egy hazai és nemzetközi szaklapban történő
publikáció előkészítése szintén nyertes ajánlattevő(k) feladata.
Elvárt eredmény: összefoglaló dokumentum magyar nyelven: 1 db, angol nyelven: 1 db, összefoglaló
prezentáció magyar nyelven: 1 db, angol nyelven: 1 db, témánként magyar és angol nyelvű tudományos
kézirat (3-3 db), szerkeszthető és nyomtatott formában.
Folytatás: II.2.13. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 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: 96914
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Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SYREON Kutató Intézet Kft
Nemzeti azonosítószám: 14463589242
Postai cím: Mexikói Út 65/A 31639/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@syreon.eu
Telefon: +36 704145643
Internetcím(ek): (URL) www.syreon.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szolgáltató a Szerződés alapján az annak mellékletét képező, a közbeszerzési eljárás során meghatározott
műszaki leírás, valamint a Szerződés 5.1. pontjában meghatározott részfeladatok elvégzésére köteles.
Ezen részfeladatok nagy mértékben egymásra épülő, illetve időben egymással párhuzamosan végezhető
tevékenységekből állnak össze, amelynek eredményeként Szolgáltató projektzáró jelentéseket készít
Megrendelő részére. A projektzáró jelentések készítéséhez Megrendelő végzi el a szükséges, az előzetesen
a 2. számú részfeladat szerint meghatározott szűrési protokollok szerint a megfelelő mennyiségű
népegészségügyi szűrővizsgálatot, Szolgáltató a megrendelői adatszolgáltatás alapján végzi el a szűrések
eredményeként rendelkezésre bocsátott adatok elemzését. A szerződés tárgya szerinti népegészségügyi
szűrővizsgálatok elvégzését a közbeszerzési eljárás és a szerződés mellékletét képező műszaki leírás
szerint valamennyi vizsgálati tárgyat érintően a szűrővizsgálatok elvégzése személyes találkozást,
kontaktust igénylő munkafolyamatokkal járt volna. A Szerződés megkötésekor, 2021. júliusában mind
a Megrendelő, mind a Szolgáltató bízott abban, hogy a SARS-CoV 2 koronavírus járvány intenzitása a
negyedik hullámot követően alábbhagy és nem fogja akadályát képezni a nem életmentő, önkéntes alapú
szűrővizsgálatok elvégzésének, azonban a COVID 19 járvány ötödik hulláma a Kormány és a Megrendelő
feletti utasítási jogot gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghozott korlátozó intézkedések
fenntartása miatt a személyes találkozásokon alapuló vizsgálatok elvégzése nem volt elvégezhető a olyan
mennyiségben, amely alapján a Szolgáltató a projektzáró jelentéseket a szükséges szakmai színvonalon és
szakmai elvárásoknak megfelelően teljesíteni tudta volna.
4. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező, az emberi
erőforrások minisztere által 11/2021. (V.19.) számú egyedi miniszteri utasításban, a 17/2021. (X.27.) számú
egyedi miniszteri utasításban, a 20/2021. (XI.10.) számú egyedi miniszteri utasításban, továbbá a 6/2022.
(III.07.) a számú egyedi miniszteri utasításban a Megrendelőre, mint fekvőbetegellátást nyújtó intézményre
olyan korlátozó intézkedések vonatkoztak, amelyek akadályát képezték a melanoma -és tüdőrákszűrés
vizsgálatok elvégzését, a Megrendelő nem tudott olyan mennyiségű adatot bocsátani a Szolgáltató
részére, amely alapján a projektzáró jelentések megfelelő szakmai tartalommal elkészíthetőek lennének
a szerződés szerint jelen részfeladat elvégzésére vonatkozó határidőn belül. Felek rögzítik továbbá, hogy
a népegészségügyi elemzés statisztikai pontossága függ a bekerülők számától is, így Megrendelőnek
is kiemelkedő érdekében áll a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének elősegítése, az elemzésekhez
szükséges és elegendő mennyiségű adatszolgáltatás megadásával.
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Az előzőekben kifejtett indokokra figyelemmel a Szerződés 5.1. pontjának 5. alpontjában rögzített
közbenső teljesítési határidő módosítása vált szükségessé. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása
a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján jogszerűnek minősül, figyelemmel arra, hogy az előző
pontban jelzett, a SARS-CoV2 járvány 2021 év második felében felerősödő tendenciája és intenzitása,
továbbá az ebből fakadóan az egészségügyi intézményekben folytatott betegellátásra vonatkozó
korlátozó intézkedések fenntartásának időtartama, valamint az ezáltal a Szerződés teljesítését befolyásoló
akadályok fennállása a Felek számára megfelelő gondosság mellett sem voltak előre láthatóak, azok vis
maior jellegű körülmények.
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: VI.2.1.) pontban kifejtett részletes körülmények: a szűrővizsgálatok elvégzése
önkéntes alapon részt vevő személyekkel történik. Az egészségügyre irányadó, COVID 19 világjárvány
miatti korlátozó intézkedések a páciensek megfelelő számú részvételét nem tették lehetővé, így
a szűrővizsgálatok eredményeként készülő jelentések elkészítéséhez a Megrendelő nem tudott
Szolgáltatónak kellő mennyiségű adatot szolgáltatni. Erre tekintettel a szerződés 5.1. pontjában rögzített
egyik közbenső határidőt módosítják a felek, amely nem befolyásolja a szerződés végteljesítésének
határidejét, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljes ellenértékét.
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: 96914 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96914 Pénznem: EUR
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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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Edelény Város Önkormányzata (13735/2022)
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: Edelény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66649177
Postai cím: István király Útja 52.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 48524100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://edeleny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Együtt Európáért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72056963
Postai cím: Marek József Utca 5. 3/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://egyutteuropaert.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.4.2-16-2016-00012 rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000647302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

Kiegészítő szójegyzék
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A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Sport- és gyermekfoglalkozások, egészségnap szerv.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, Edelény, Szendrő, Szendrőlád, Rakaca, Szögliget,
Perkupa, Borsodszirák, Szín, Boldva, Bódvaszilas
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a helyszínt térítésmentesen biztosítja
A feladat teljesítése::
-Toborzás
-a rendezvényenként meghatározott létszám igazolása jelenléti ívvel
-legalább egy oldal terjedelmű szakmai beszámoló, melyhez csatolandó legalább 10 db fényképfelvétel
1.Szabadtéri hétvégi sportfoglalkozások (8 alkalom)
Helyszín: Edelény, Borsodi út 36. illetve Szendrő, Petőfi tér 1-3. (4-4 alkalom)
Időtartam: legalább 4 óra
Résztvevők száma: legalább 150 fő/alkalom
Program leírása: Rendezvényenként egy-egy sportág népszerűsítése kapcsolódó versennyel
-1 db bemelegítés megszervezése
Kisgyermekek (3-8 évesek) részére:
-1 db sor- és váltóverseny, 1 db egyéni akadályverseny, játszóház biztosítása
Diákok (általános iskola alsó-, felső tagozat, középiskola) részére:
-Korosztályonként 1-1 db labdarúgó bajnokság, kötélhúzó verseny, akadályokkal nehezített sor- és váltóverseny
-1 db Zumba foglalkozás
Egyéb elvárások:
-a versenyekhez szükséges eszközök, kellékek
-partisátor, sörpadok, sörasztalok
-helyi koordinátor biztosítása a résztvevők, csapatok számának megfelelően
-sor- és váltóversenyek, akadályverseny, ügyességi versenyek tematikájának kidolgozása
-A verseny győztesei részére jutalmak, elismerések
-Rendezvényenként minimum 4 fő helyi szervező
-Minimum 2 db mobil WC, amennyiben épített mosdó nem áll rendelkezésre
-résztvevők részére személyenként 1 l szénsavmentes ásványvíz
-tűzoltósági vagy rendőrségi vagy mentőautó bemutató szervezése
-Hangosítás
-A rendezvény helyszínének előkészítése, majd a rendezvény zárását követően a takarítás biztosítása
2. Nyári napközbeni gyermekfoglalkozások (28 alkalom)
Helyszínek: Szendrőlád, Rakaca, Szögliget, Perkupa, Edelény, Szín, Szendrő, Borsodszirák. A résztvevő települések
által biztosított, önkormányzati tulajdonú helyszínen megvalósítva.
Időtartam: 5 napon keresztül, napi 8 órában
Résztvevők száma: 20 fő/alkalom
Program leírása:
-kézműves foglalkozás tematikája 5 napra elosztva (13 alkalom):
1.origami, lisztes lufi figurák készítése
2.meseillusztráció, síkbábok készítése
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3.kulcstartó készítése
4.kitűzők ékszerek készítése, kavics- és üvegfestés
-túlélő foglalkozás tematikája 5 napra elosztva (2 alkalom):
1.játékos akadálypálya, kincskeresés
2.gyalogtúra a helyi adottságoktól függően, tájékozódás a szabadban, térkép és GPS használat
3.tűzrakás, szabadtűzi ételek készítése
4.szabadban űzhető játékok
-hagyományőrző foglalkozás tematikája 5 napra elosztva (13 alkalom):
1.ékszer, illetve magyar és cigány népmesékhez illusztráció készítése
2.karkötő, nyaklánc fűzése, illetve bábfigurák készítése
3.szabadtűzön készült hagyományos ételek készítése, kenyér és kenyérlángos sütése
4.„Élményeim” füzet készítése
Egyéb elvárások:
-tízórai és uzsonna biztosítása
-helyi pedagógusok díjazása (2 fő/csoport)
-Foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök biztosítása.
3. Egészségnap: 5 alkalom
Helyszínek
1.Boldva, Monostor tér 1
2.Borsodszirák, Fő u 14
3.Szendrőlád, Völgy út 3.
4.Bódvaszilas, Petőfi Sándor 10.
5.Perkupa, Kossuth L u 14
Időtartam: 4 óra/alkalom
Résztvevők száma: 75 fő/alkalom
Program leírása:
-közös bemelegítő zenés torna
belgyógyászati szűrések szakszemélyzettel
előadások és totó az egészséges életmód fontosságáról
gyakorlati bemutató elsősegélynyújtás és újraélesztés témakörökben szakszemélyzettel
egészséges ételek, élelmiszerek bemutatója és kóstoltatása védőnővel vagy diatetikussal
érzékenyítő foglalkozások tartása:
-látássérültek élethelyzetének átélése tanteremben kiépített akadálypályán
-mozgáskorlátozottak helyzetének átélése kerekesszékkel
Egyéb elvárások:
-hangosítás
-Rendezvényenként minimum 2 fő helyi szervező
-Minimum 2 db mobil WC, amennyiben épített mosdó nem áll rendelkezésre
-egészséges ételek, élelmiszerek biztosítása
-Totó győztesei részére jutalmak, elismerések
-A rendezvény helyszínének előkészítése, majd a rendezvény zárását követően a takarítás.
A részletes műszaki tartalmat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
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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: EFOP-1.4.2-16-2016-00012
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16360 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sport- és gyermekfoglalkozások, egészségnap szerv.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GSZK PLUSZ Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61129274
Postai cím: Hrsz. 017/1
Város: Abod
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 205396250
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: 14200000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

79952000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, Edelény, Szendrő, Szendrőlád, Rakaca, Szögliget,
Perkupa, Borsodszirák, Szín, Boldva, Bódvaszilas
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a helyszínt térítésmentesen biztosítja
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A feladat teljesítése::
-Toborzás
-a rendezvényenként meghatározott létszám igazolása jelenléti ívvel
-legalább egy oldal terjedelmű szakmai beszámoló, melyhez csatolandó legalább 10 db fényképfelvétel
1.Szabadtéri hétvégi sportfoglalkozások (8 alkalom)
Helyszín: Edelény, Borsodi út 36. illetve Szendrő, Petőfi tér 1-3. (4-4 alkalom)
Időtartam: legalább 4 óra
Résztvevők száma: legalább 150 fő/alkalom
Program leírása: Rendezvényenként egy-egy sportág népszerűsítése kapcsolódó versennyel
-1 db bemelegítés megszervezése
Kisgyermekek (3-8 évesek) részére:
-1 db sor- és váltóverseny, 1 db egyéni akadályverseny, játszóház biztosítása
Diákok (általános iskola alsó-, felső tagozat, középiskola) részére:
-Korosztályonként 1-1 db labdarúgó bajnokság, kötélhúzó verseny, akadályokkal nehezített sor- és váltóverseny
-1 db Zumba foglalkozás
Egyéb elvárások:
-a versenyekhez szükséges eszközök, kellékek
-partisátor, sörpadok, sörasztalok
-helyi koordinátor biztosítása a résztvevők, csapatok számának megfelelően
-sor- és váltóversenyek, akadályverseny, ügyességi versenyek tematikájának kidolgozása
-A verseny győztesei részére jutalmak, elismerések
-Rendezvényenként minimum 4 fő helyi szervező
-Minimum 2 db mobil WC, amennyiben épített mosdó nem áll rendelkezésre
-résztvevők részére személyenként 1 l szénsavmentes ásványvíz
-tűzoltósági vagy rendőrségi vagy mentőautó bemutató szervezése
-Hangosítás
-A rendezvény helyszínének előkészítése, majd a rendezvény zárását követően a takarítás biztosítása
2. Nyári napközbeni gyermekfoglalkozások (28 alkalom)
Helyszínek: Szendrőlád, Rakaca, Szögliget, Perkupa, Edelény, Szín, Szendrő, Borsodszirák. A résztvevő települések
által biztosított, önkormányzati tulajdonú helyszínen megvalósítva.
Időtartam: 5 napon keresztül, napi 8 órában
Résztvevők száma: 20 fő/alkalom
Program leírása:
-kézműves foglalkozás tematikája 5 napra elosztva (13 alkalom):
1.origami, lisztes lufi figurák készítése
2.meseillusztráció, síkbábok készítése
3.kulcstartó készítése
4.kitűzők ékszerek készítése, kavics- és üvegfestés
-túlélő foglalkozás tematikája 5 napra elosztva (2 alkalom):
1.játékos akadálypálya, kincskeresés
2.gyalogtúra a helyi adottságoktól függően, tájékozódás a szabadban, térkép és GPS használat
3.tűzrakás, szabadtűzi ételek készítése
4.szabadban űzhető játékok
-hagyományőrző foglalkozás tematikája 5 napra elosztva (13 alkalom):
1.ékszer, illetve magyar és cigány népmesékhez illusztráció készítése
2.karkötő, nyaklánc fűzése, illetve bábfigurák készítése
3.szabadtűzön készült hagyományos ételek készítése, kenyér és kenyérlángos sütése
4.„Élményeim” füzet készítése
Egyéb elvárások:
-tízórai és uzsonna biztosítása
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-helyi pedagógusok díjazása (2 fő/csoport)
-Foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök biztosítása.
3. Egészségnap: 5 alkalom
Helyszínek
1.Boldva, Monostor tér 1
2.Borsodszirák, Fő u 14
3.Szendrőlád, Völgy út 3.
4.Bódvaszilas, Petőfi Sándor 10.
5.Perkupa, Kossuth L u 14
Időtartam: 4 óra/alkalom
Résztvevők száma: 75 fő/alkalom
Program leírása:
-közös bemelegítő zenés torna
belgyógyászati szűrések szakszemélyzettel
előadások és totó az egészséges életmód fontosságáról
gyakorlati bemutató elsősegélynyújtás és újraélesztés témakörökben szakszemélyzettel
egészséges ételek, élelmiszerek bemutatója és kóstoltatása védőnővel vagy diatetikussal
érzékenyítő foglalkozások tartása:
-látássérültek élethelyzetének átélése tanteremben kiépített akadálypályán
-mozgáskorlátozottak helyzetének átélése kerekesszékkel
Egyéb elvárások:
-hangosítás
-Rendezvényenként minimum 2 fő helyi szervező
-Minimum 2 db mobil WC, amennyiben épített mosdó nem áll rendelkezésre
-egészséges ételek, élelmiszerek biztosítása
-Totó győztesei részére jutalmak, elismerések
-A rendezvény helyszínének előkészítése, majd a rendezvény zárását követően a takarítás.
A részletes műszaki tartalmat a 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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14200000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GSZK PLUSZ Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_6112927 4
Postai cím: Hrsz. 017/1
Város: Abod
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail:
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Telefon: +36 205396250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
„3.1. A jelen szerződést a Felek a szerződés aláírásának napjától a jelen szerződés alapján fennálló
kötelezettségek teljesítésével tartó határozott időtartamra, 2022. június 30-ig kötik.„
Módosított szöveg:
„3.1. A jelen szerződést a Felek a szerződés aláírásának napjától a jelen szerződés alapján fennálló
kötelezettségek teljesítésével tartó határozott időtartamra, 2022. szeptember 30-ig kötik.„
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A koronavírus járvány miatt Magyarországon bevezetett korlátozó intézkedések a
jogszabály kötelező és mindenkire kiterjedő személyi hatálya alapján akadályozták a szerződés Vállalkozó
általi teljesítését a 2020.03.11.-2021.05.23. közötti időszakban. A korlátozó intézkedésekkel érintett
időtartamra tekintettel a Szerződés teljesítésének határidejét a szerződő felek meghosszabbították, így a
Szerződés szerinti teljesítési határidő 2022.09.30. napjára módosult. A módosítás során Felek figyelembe
vették a projekt Támogatási Szerződés szerinti megvalósítási határidejét (projekt fizikai zárása), mely a
jelen szerződés módosítás időpontjában 2022. szeptember 30. napja.
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: 14200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14200000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/04 (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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ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (13699/2022)
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: ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67619423
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 26.
Város: Enying
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kóródi-Juhász Zsolt
Telefon: +36 22572639
E-mail: jegyzo.pmhiv@enying.eu
Fax: +36 22572649
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.enying.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.enying.eu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Társulási intézményekben közétkeztetés biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000294852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
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:
Mezőszentgyörgy szociális étkeztetés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Szociális étkezés biztosítása 8 fő részére Mezőszentgyörgy településen. 2120 adag ebéd, helyben történő
fogyasztás biztosításának lehetőségével vagy egyszer használatos zárt dobozokban, személyenként és
fogásonként (leves, főétel, stb.) külön kiszerelve, de egybecsomagolva (u.n. egyéni tálcás kiszerelés) szállítva.
(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:
14477 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mezőszentgyörgy szociális étkeztetés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kötél Csaba egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14480225
Postai cím: Bocskai Ut 31/a
Város: Mezőszentgyörgy
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8133
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 209157618
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: 4748800
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
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55520000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális étkezés biztosítása 8 fő részére Mezőszentgyörgy településen. 2120 adag ebéd, helyben történő
fogyasztás biztosításának lehetőségével vagy egyszer használatos zárt dobozokban, személyenként és
fogásonként (leves, főétel, stb.) külön kiszerelve, de egybecsomagolva (u.n. egyéni tálcás kiszerelés) szállítva.
(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: 4950200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kötél Csaba egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14480225
Postai cím: Bocskai Ut 31/a
Város: Mezőszentgyörgy
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8133
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 209157618
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződésben rögzített egységárak módosulnak. Az eredeti szerződés 5.) pontja 3. bekezdése
eredeti szövege: A szolgáltatási díj összege: 560,- Ft + ÁFA módosul. A módosított szöveg: A szolgáltatási
díj összege: 655,- Ft + ÁFA (bruttó 832,- Ft).
Ha az egységárakat megszorozzuk a beszerzés tárgya szerinti ételadagok teljes mennyiségével, akkor
az eredeti szerződés nettó összege 4 748 800,- Ft-ra adódik. Ha szerződésmódosítást követően az emelt
összegű egységárat összeszorozzuk a még hátralékos ételadagok mennyiségével és hozzáadjuk a
szerződés módosítás időpontjáig teljesített nettó ellenszolgáltatást, akkor a szerződés teljes ellenértéke 4
950 200,- Ft összegre adódik.
VI.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Felek együttesen megállapítják, hogy az élelmiszer alapanyagok ára az elmúlt
időszakban részben a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány, részben a 2022.02.24-én Ukrajna
ellen Oroszország által indított hadművelet előre nem látható éremelkedést idézett elő az élelmiszer
alapanyagok piacán.
Mint ahogyan a Magyar Nemzeti Bank 2022. március hónapban kiadott inflációs jelentése (https://
www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-digitalis-13.pdf) megállapítja. Az infláció számos országban, több évtizedes
csúcsokat elérve, tovább emelkedett. A háború a nyersanyag- és az energiaárak emelkedésén keresztül
további inflációs kockázatokat okoz, amit az ellátási nehézségek erősödése is súlyosbít.”
A KSH 2022.03.09. napján közzétett gyorsjelentése rögzíti: ..2022. februárban a fogyasztói árak átlagosan
8,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Utoljára 2007. 08. hóban volt ilyen magas az infláció. Az
elmúlt egy évben az üzemanyagok és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. Ez előre nem látható
volt.
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: 4748800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4950200 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Mende Község Önkormányzata (12873/2022)
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: Mende Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730631213
Postai cím: Fő Utca 14
Város: Mende
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2235
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mona Gyula
Telefon: +36 29702160
E-mail: jegyzo@mende.hu
Fax: +36 29438025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mende.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: vízhálózat fejlesztése - 2. megismételt eljárás
Hivatkozási szám: EKR001038732021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45252126-7
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: vízhálózat fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42122000-0

További tárgyak:

42122300-3
45231100-6
45310000-3
71300000-1
45262220-9

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2235 Mende, karakterkorlát miatt részletezve a II.2.12) pontban.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A 4. sz. kút telepítésének optimális helye a 223/18 hrsz., amely önkormányzati
terület.
Szükséges kerítéssel körbevenni az új kutak környezetét. (10,0 x 10,0 m)
Tervezett mélység : 160 m
Kút csövezése: 0-123 m között 241mm-es acélcső
108-160 m között 133-es acélcső
Tervezett szűrőzés: 142-153 m között
Tervezett vízhozam: 330 l/perc
A javasolt kútszivattyú: GRUNDFOS SP 30-12, vagy ezzel egyenértékű paraméterű
Névleges teljesítmény: 11 kW
Térfogatáram: 22,09 m3/óra
Szállítómagasság: 110,3 m
Szükséges frekvenciaváltó: CUE 3x380-500V IP20
Névleges teljesítmény: 15 kW
Vízelosztás E1 körzet
A vasúti pályától északra lévő településrész leválasztásra kerülne a jelenleg üzemelő hálózatról, a vasutat
keresztező vízvezetékekre beépített CLAYTON szelepekkel, melyeket 1,5 x 1,5 x 1,5 m-es vb. aknákban
helyezünk el 2 db elzáró szerelvénnyel. A vezetékek átmérője DN 100 és DN 150.
A leválasztott terület vízellátását egy új 200 m3 hasznos térfogatú felszíni víztároló medence biztosítja. A
medence 6 x 12 m alapterületű, 3,5 m mélységű. Elhelyezése félig földbe épített, rézsűs földtakarással, vb.
betonelem lefedéssel.
A víztároló mellé épül közvetlenül egy épület 6 x 3 m alapterülettel, 2 m belmagassággal, melyben a
HYDRO MULTI-E CRE 10-5 nyomásfokozó egység kerül elhelyezésre.
A telepítés helye: Fejes F. tér (hrsz: 337/3), amely önkormányzati terület.
A nyomásviszonyok javítása érdekében a körzetben a Mendei út – Bem J. út közötti 255 fm DN 100
átmérőjű vezeték cseréjét DN 160 méretű.
Erre a vezetékszakaszra fog csatlakozni az 5. sz. új kút nyomóvezetéke is.
Vízelosztás E2 körzet
A településrész Mende központi része. A 4. sz. új kút is az itt húzódó hálózatba termel. A kutak által
kitermelt és fel nem használt víz kerül a 250 m3-es magaslati tározóba a Legelő utcai gépház segítségével.
A tározóból elsősorban az E3 és E4 körzetek kerülnek ellátásra, de természetesen a meglévő módon az E2
körzet is kap vizet.
A körzet lehatárolását a 1169 hrsz és 1400 hrsz előtt húzódó vezetékeken, 1,5 x 1,5 x 1,5 m-es vb. aknában
elhelyezett elzáró szerelvények biztosítják. Üzemszerűen mindig zárva vannak.
Üzembiztonsági okok miatt a 932 hrsz. telken húzódó vezeték kiváltása az Andrássy úton, 43 fm hosszban.
A vízelosztás egyenletesebbé tétele érdekében a magaslati tároló töltővezetékéről az Ady E. utca
irányában egy DN 110 KPE vezetékkel a meglévő hálózatokat összekötni. A vezeték tervezett hossza: 400
fm
Vízelosztás E3 körzet
A Honvéd, Dózsa Gy. utca és Bajcsy Zs. utca egy szakasza kerül lehatárolásra a nyomásviszonyok megfelelő
biztosítása érdekében. A megfelelő nyomást a 1122/8 hrsz-ú területen elhelyezésre kerülő nyomásfokozó
állomás biztosíthatja. Kialakítása a meglévő – tározóba feladó nyomásfokozó állomásnak megfelelően
kerül kialakításra.
Számított térfogatáram: 8 m3/óra
Szállítómagasság: 150 m
A beépített nyomásfokozó adatlapját a műszaki leírás melléklete tartalmazza.
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A nyomásfokozó szívóága a magaslati tároló medencéből érkező DN 150 KM-PVC vezetékre csatlakozik és
a gépészeti egységeket követően továbbítja a Honvéd utca irányába az ivóvizet.
Vízelosztás E4 körzet
A körzet vízellátásának biztosítására a Legelő utcai gépháztól egy új DN 160 KPE vezetéket kell kiépíteni,
amely közvetlenül csatlakozik a Zrínyi utcai meglévő hálózathoz a 896 sz. hrsz előtt. A vezeték tervezett
hossza: 505 fm
A Településszerkezeti Tervben a Bacsó B. utca végén bemutatott terület ellátásához még szükséges a
Zrínyi utca végének és a Bacsó B. utcai hálózatnak az összekötése 30 fm hosszban DN 110 KPE vezetékkel.
A körzet lehatárolásához szükséges még elzáró szerelvény kiépítése a Zrínyi utcai hálózaton a 906 hrsz.
előtt. A tolózár egy 1,5 x 1,5 x 1,5 m-es vb. aknába kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (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:
20669 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vízhálózat fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/13 (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: Imhotep-Invest Építőipari Korlátolt felelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 22631709213
Postai cím: Elnevezés alatt 082/21
Város: Péteri
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
E-mail: imhotepinvest@gmail.com
Telefon: +36 704288038
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: 206345155
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):

1164

Kiegészítő szójegyzék

45252126-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

42122000-0

További tárgyak:

42122300-3

Kiegészítő szójegyzék

45231100-6
45310000-3
71300000-1
45262220-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2235 Mende, karakterkorlát miatt részletezve a II.2.12) pontban.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A 4. sz. kút telepítésének optimális helye a 223/18 hrsz., amely önkormányzati
terület.
Szükséges kerítéssel körbevenni az új kutak környezetét. (10,0 x 10,0 m)
Tervezett mélység : 160 m
Kút csövezése: 0-123 m között 241mm-es acélcső
108-160 m között 133-es acélcső
Tervezett szűrőzés: 142-153 m között
Tervezett vízhozam: 330 l/perc
A javasolt kútszivattyú: GRUNDFOS SP 30-12, vagy ezzel egyenértékű paraméterű
Névleges teljesítmény: 11 kW
Térfogatáram: 22,09 m3/óra
Szállítómagasság: 110,3 m
Szükséges frekvenciaváltó: CUE 3x380-500V IP20
Névleges teljesítmény: 15 kW
Vízelosztás E1 körzet
A vasúti pályától északra lévő településrész leválasztásra kerülne a jelenleg üzemelő hálózatról, a vasutat
keresztező vízvezetékekre beépített CLAYTON szelepekkel, melyeket 1,5 x 1,5 x 1,5 m-es vb. aknákban
helyezünk el 2 db elzáró szerelvénnyel. A vezetékek átmérője DN 100 és DN 150.
A leválasztott terület vízellátását egy új 200 m3 hasznos térfogatú felszíni víztároló medence biztosítja. A
medence 6 x 12 m alapterületű, 3,5 m mélységű. Elhelyezése félig földbe épített, rézsűs földtakarással, vb.
betonelem lefedéssel.
A víztároló mellé épül közvetlenül egy épület 6 x 3 m alapterülettel, 2 m belmagassággal, melyben a
HYDRO MULTI-E CRE 10-5 nyomásfokozó egység kerül elhelyezésre.
A telepítés helye: Fejes F. tér (hrsz: 337/3), amely önkormányzati terület.
A nyomásviszonyok javítása érdekében a körzetben a Mendei út – Bem J. út közötti 255 fm DN 100
átmérőjű vezeték cseréjét DN 160 méretű.
Erre a vezetékszakaszra fog csatlakozni az 5. sz. új kút nyomóvezetéke is.
Vízelosztás E2 körzet
A településrész Mende központi része. A 4. sz. új kút is az itt húzódó hálózatba termel. A kutak által
kitermelt és fel nem használt víz kerül a 250 m3-es magaslati tározóba a Legelő utcai gépház segítségével.
A tározóból elsősorban az E3 és E4 körzetek kerülnek ellátásra, de természetesen a meglévő módon az E2
körzet is kap vizet.
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A körzet lehatárolását a 1169 hrsz és 1400 hrsz előtt húzódó vezetékeken, 1,5 x 1,5 x 1,5 m-es vb. aknában
elhelyezett elzáró szerelvények biztosítják. Üzemszerűen mindig zárva vannak.
Üzembiztonsági okok miatt a 932 hrsz. telken húzódó vezeték kiváltása az Andrássy úton, 43 fm hosszban.
A vízelosztás egyenletesebbé tétele érdekében a magaslati tároló töltővezetékéről az Ady E. utca
irányában egy DN 110 KPE vezetékkel a meglévő hálózatokat összekötni. A vezeték tervezett hossza: 400
fm
Vízelosztás E3 körzet
A Honvéd, Dózsa Gy. utca és Bajcsy Zs. utca egy szakasza kerül lehatárolásra a nyomásviszonyok megfelelő
biztosítása érdekében. A megfelelő nyomást a 1122/8 hrsz-ú területen elhelyezésre kerülő nyomásfokozó
állomás biztosíthatja. Kialakítása a meglévő – tározóba feladó nyomásfokozó állomásnak megfelelően
kerül kialakításra.
Számított térfogatáram: 8 m3/óra
Szállítómagasság: 150 m
A beépített nyomásfokozó adatlapját a műszaki leírás melléklete tartalmazza.
A nyomásfokozó szívóága a magaslati tároló medencéből érkező DN 150 KM-PVC vezetékre csatlakozik és
a gépészeti egységeket követően továbbítja a Honvéd utca irányába az ivóvizet.
Vízelosztás E4 körzet
A körzet vízellátásának biztosítására a Legelő utcai gépháztól egy új DN 160 KPE vezetéket kell kiépíteni,
amely közvetlenül csatlakozik a Zrínyi utcai meglévő hálózathoz a 896 sz. hrsz előtt. A vezeték tervezett
hossza: 505 fm
A Településszerkezeti Tervben a Bacsó B. utca végén bemutatott terület ellátásához még szükséges a
Zrínyi utca végének és a Bacsó B. utcai hálózatnak az összekötése 30 fm hosszban DN 110 KPE vezetékkel.
A körzet lehatárolásához szükséges még elzáró szerelvény kiépítése a Zrínyi utcai hálózaton a 906 hrsz.
előtt. A tolózár egy 1,5 x 1,5 x 1,5 m-es vb. aknába kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 206345155
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Imhotep-Invest Építőipari Korlátolt felelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 22631709213
Postai cím: Elnevezés alatt 082/21
Város: Péteri
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
E-mail: imhotepinvest@gmail.com
Telefon: +36 704288038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/14 (éééé/hh/nn)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.2 A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: 2022. június 30.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
helyett
3.2 A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: 2022. október 15.
A 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: 1 A Szerződés megkötését követően Vállalkozó első kötelezettsége a szükséges
tervek elkészítése volt, mely időpontig kivitelezési tevékenységet nem lehetett megkezdeni.
2 Oroszország 2022. február hónapban indította Ukrajna elleni háborúját.
3 Az Oroszországot érintő szankciók, valamint Ukrajna háborús helyzete miatt alapvető építőipari
nyersanyagok hazai ellátása vált problémássá.
4 A vasanyagok háború miatti ellátási nehézsége köztudomású tény.
5 Az építőanyag kereskedő 2022. április 15. napján jelezte Vállalkozó részére, hogy a korábbi, azonnali
ellátás 5 hónapra növekedett.
6 Vállalkozó az akadályoztatásról 2022. április 20. napján értesítette Megrendelőt. Megrendelő ellenőrizte
a piacot és Vállalkozó tájékoztatásával azonos körülményeket tapasztalt. A teljesítéshez szükséges
anyagok beszerzésének ideje jelentősen, legalább 5 hónappal megnövekedett.
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: 206345155 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 206345155 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Váncsod Községi Önkormányzat (12030/2022)
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: Váncsod Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728472109
Postai cím: Kossuth Utca 42 63
Város: Váncsod
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Csaba
Telefon: +36 54708515
E-mail: polgarmester@vancsod.hu
Fax: +36 52783875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vancsod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Váncsod község belterületi vízrendezés 2021
Hivatkozási szám: EKR000094252021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Váncsod község belterületi vízrendezés 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Váncsod belterület 1/1; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10 hrsz-ek és külterület 065
hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Váncsod Községi Önkormányzat belterületi vízrendezés építési munkái az
alábbiak szerint:
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Váncsod község területe a „Kutas 58." számú belvízöblözetbe tartozik. A terület meghatározó vízfolyása
észak-nyugaton a Berettyó folyó. A területen a belvizet összegyűjtő vízfolyások, csatornák a lejtésnek
megfelelően végül minden esetben a Berettyó folyóba szállítják a belvizet.
A Váncsod község belterületét körülvevő állami kezelésű belvíz csatornák: Kiskőrös főcsatorna, Váncsod
falualji csatorna, Holt-Kiskőrös csatorna, cs a Veresnyéléri csatorna.
Jelen beruházásban megvalósuló belvízcsatorna felújítások V-0. csatorna, V-3. csatorna és a V-4. csatorna
befogadója a Veresnyéléri csatorna.
Váncsod község csapadékvíz elvezető rendszerének ezek a legsúlypontosabb létesítményei. Amelyek a
Kossuth utca keleti szakaszának az utca két oldalán helyezkednek el.
A tárgyi 3 darab csatorna a településen áthaladó 4815. számú közút belvízvédelmét is szolgálja, illetve
elvezeti a közúton keletkező csapadék vizet.
A beruházás a 4815. számú közút 5+500. sz. szelvénye, és a 6+830 sz. szelvénye közötti szakaszával
párhuzamosan valósul meg, az út felépítményét nem érinti, kivéve egy ponton a 6+793. sz. szelvényét.
Ebben a szelvényben épül a V-3. csatorna torkolati műtárgya, amely 0 0,60 m Hód csőből épül, a tervben
szereplő Cs.7.6.. számú tervezett műtárgytervben meghatározottak szerint.
A jelenleg megtervezésre kerülő településrész csapadékvíz elvezető rendszere nem képes feladatát ellátni,
vagyis a lehulló összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és befogadni a telkekről kivezetett
felszíni vizeket.
A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kell oldani, meg kell szüntetni a fenti hiányosságokat.
A vízrendezés végrehajtásával az a cél, hogy a belterületen (a tervezési területen) a vízi létesítmények
olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területükön a magán, a
közösségi, és állami létesítményekben.
Összegzett cél: a vízgyűjtő területről a káros vizek elvezetése, (érvényesítése a tervben) és ezzel
egyidejűleg a hasznosítható vizek maximális helyben tartása.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek
megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen
a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles
minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00012
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09551 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés belterületi vízrendezés építési munkái
tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/17 (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: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14493768209
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
E-mail: epitsukmeg@gmail.com
Telefon: +36 704108991
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: 80285979
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Váncsod belterület 1/1; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10 hrsz-ek és külterület 065
hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Váncsod Községi Önkormányzat belterületi vízrendezés építési munkái az
alábbiak szerint:
Váncsod község területe a „Kutas 58." számú belvízöblözetbe tartozik. A terület meghatározó vízfolyása
észak-nyugaton a Berettyó folyó. A területen a belvizet összegyűjtő vízfolyások, csatornák a lejtésnek
megfelelően végül minden esetben a Berettyó folyóba szállítják a belvizet.
A Váncsod község belterületét körülvevő állami kezelésű belvíz csatornák: Kiskőrös főcsatorna, Váncsod
falualji csatorna, Holt-Kiskőrös csatorna, cs a Veresnyéléri csatorna.
Jelen beruházásban megvalósuló belvízcsatorna felújítások V-0. csatorna, V-3. csatorna és a V-4. csatorna
befogadója a Veresnyéléri csatorna.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1170

Váncsod község csapadékvíz elvezető rendszerének ezek a legsúlypontosabb létesítményei. Amelyek a
Kossuth utca keleti szakaszának az utca két oldalán helyezkednek el.
A tárgyi 3 darab csatorna a településen áthaladó 4815. számú közút belvízvédelmét is szolgálja, illetve
elvezeti a közúton keletkező csapadék vizet.
A beruházás a 4815. számú közút 5+500. sz. szelvénye, és a 6+830 sz. szelvénye közötti szakaszával
párhuzamosan valósul meg, az út felépítményét nem érinti, kivéve egy ponton a 6+793. sz. szelvényét.
Ebben a szelvényben épül a V-3. csatorna torkolati műtárgya, amely 0 0,60 m Hód csőből épül, a tervben
szereplő Cs.7.6.. számú tervezett műtárgytervben meghatározottak szerint.
A jelenleg megtervezésre kerülő településrész csapadékvíz elvezető rendszere nem képes feladatát ellátni,
vagyis a lehulló összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és befogadni a telkekről kivezetett
felszíni vizeket.
A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kell oldani, meg kell szüntetni a fenti hiányosságokat.
A vízrendezés végrehajtásával az a cél, hogy a belterületen (a tervezési területen) a vízi létesítmények
olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területükön a magán, a
közösségi, és állami létesítményekben.
Összegzett cél: a vízgyűjtő területről a káros vizek elvezetése, (érvényesítése a tervben) és ezzel
egyidejűleg a hasznosítható vizek maximális helyben tartása.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek
megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen
a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles
minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció 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: 92099939
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14493768209
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
E-mail: epitsukmeg@gmail.com
Telefon: +36 704108991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti vállalkozói díj: nettó 80 285 979,- Ft
A módosított vállalkozói díj: nettó 92 099 939,- Ft
A vállalkozói díj növekedése: nettó 11 813 960,- Ft
A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 14,71 %-a valamint
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez. Korábbi módosítás nem történt.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során kiegészítő építési beruházás előre nem látható,
műszakilag szükséges munkákat tartalmaz, a műszakilag indokolt pótmunkák költségeinek biztosításával a
támogatott cél megvalósul. A fentieket a műszaki ellenőr nyilatkozatában is igazolta.
Vállalkozó jelezte, hogy a vízrendezési munkák megkezdését követően megállapította, miszerint a talaj a
tervezett alapozási szint alatt is laza a V0, V3 jelű csatorna nyomvonalában.
Egy független szakértőtől kapott „Talajmechanikai szakvélemény" alapján megállapításra került, hogy a
talaj laza szerkezete miatt 30 cm-rel mélyebb szintre kell az alapozási síkot építeni.
Emellett a közműbekötések rendezetlensége miatt több kutatógödör készítése szükséges a tervezettnél.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80285979 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92099939 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete (13546/2022)
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: Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69430640
Postai cím: Dr. Fülöp Valter Utca 4.
Város: Zalaszentmihály
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8936
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Sándor
Telefon: +36 306965736
E-mail: ujvaris@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001400892020
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: út-és parkoló és az azzal kapcsolatos világítás és
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: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály 027/7, 449, 450/8. 027/5, 546 hrsz
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Parkoló
A 450/8 hrsz-ú területen (UP2) épül 13db merőleges beállású parkoló. A parkoló feltárása az
aszfaltburkolatú Szabadság utcáról történek az utca 0+354.47 km szelvényében a szelvényezés szerinti bal
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oldalon. A parkoló előtti út hossza 32.30m, szélessége 5.50m, a merőleges parkolók hossza 5.00, szélessége
2.50m.
Az 546 hrsz-ú területen (UP1) 10db párhuzamos beállású parkolót tervezetünk a Dr. Fülöp Valter utca
szelvényezés szerinti jobb oldalára, a burkolatszél mellett, a 0+070– 0+134.60 km szelvények között.
Tanösvény
A tervezett tanösvény (gyalogút) területe két szakaszra bontható. Az első szakasz, amely J1-J2-J3-J4
jelű gyalogutakat tartalmazza a Zalaszentmihályi horgásztó keleti oldalán hajdan ásványi nyersanyag
kitermeléséhez megépített, jelenleg felszámolt állapotban lévő kisvasút nyomvonala, amely a növényzet
eltávolítását követően alkalmas a tanösvény (gyalogút) kiépítésére. Az első szakasz teljes hossza 2086.44m.
A második szakasz a J5 jelű gyalogút, amely jelenleg tőzeges terület, növényzettel benőtt. A második
szakasz teljes hossza 682.50m.
Térvilágítás
A Zalaszentmihályi Horgász Egyesület pályázata alapján a Zalaszentmihály horgásztó K-i, egyesületi
tulajdonú partszakasza mentén kb. 2,8 km hosszan létesítenek, amelyet világítással kell ellátni. A
tanösvény térvilágítási berendezését korszerű LED fényforrással üzemelő lámpatestekkel tervezzük. A
tanösvény nem közterületen, hanem magántulajdonban lévő tóparti területen létesül, így az nem minősül
közvilágításnak, üzemeltetése mért kisfeszültségű hálózatról történik.
Kamerarendszer kiépítése
A kamerák tápellátása az IEEE 802.3af szabvány szerinti Power over Etherneten keresztül az UNIVIEW
NSW2010-6T-PoE-IN 6 portos hálózati POE switch-ek segítségével valósul meg. A kamerák a térvilágítási
oszlopokon kerülnek felszerelésre. A Dahua NVR5232-4KS2, 32 csatornás IP rögzítő egy rack szekrényben
kerül elhelyezésre, a horgász egyesület irodájában. Itt csatlakoztatva lesz egy 24”-os FullHd monitor. A
sétány ezen részén (Potyka étterem előtt) a kamerák közvetlenül csatlakoznak a rack szekrénybe. A sétány
többi kamerája wifi access pointok segítségével csalatkozik a rendszerre. Az oszlopokon a switc-ek, Skybox
zárható fém szekrényekbe lesznek telepítve. Ezen szekrények 230V-os megtáplálást kapnak. A switch-ekre
csatlakoznak a kamerák és a wifi access point-ok.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00007
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02495 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: út-és parkoló és az azzal kapcsolatos világítás és

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.129

1174

V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/05 (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: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
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: 126228648
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály 027/7, 449, 450/8. 027/5, 546 hrsz
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Parkoló
A 450/8 hrsz-ú területen (UP2) épül 13db merőleges beállású parkoló. A parkoló feltárása az
aszfaltburkolatú Szabadság utcáról történek az utca 0+354.47 km szelvényében a szelvényezés szerinti bal
oldalon. A parkoló előtti út hossza 32.30m, szélessége 5.50m, a merőleges parkolók hossza 5.00, szélessége
2.50m.
Az 546 hrsz-ú területen (UP1) 10db párhuzamos beállású parkolót tervezetünk a Dr. Fülöp Valter utca
szelvényezés szerinti jobb oldalára, a burkolatszél mellett, a 0+070– 0+134.60 km szelvények között.
Tanösvény
A tervezett tanösvény (gyalogút) területe két szakaszra bontható. Az első szakasz, amely J1-J2-J3-J4
jelű gyalogutakat tartalmazza a Zalaszentmihályi horgásztó keleti oldalán hajdan ásványi nyersanyag
kitermeléséhez megépített, jelenleg felszámolt állapotban lévő kisvasút nyomvonala, amely a növényzet
eltávolítását követően alkalmas a tanösvény (gyalogút) kiépítésére. Az első szakasz teljes hossza 2086.44m.
A második szakasz a J5 jelű gyalogút, amely jelenleg tőzeges terület, növényzettel benőtt. A második
szakasz teljes hossza 682.50m.
Térvilágítás
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A Zalaszentmihályi Horgász Egyesület pályázata alapján a Zalaszentmihály horgásztó K-i, egyesületi
tulajdonú partszakasza mentén kb. 2,8 km hosszan létesítenek, amelyet világítással kell ellátni. A
tanösvény térvilágítási berendezését korszerű LED fényforrással üzemelő lámpatestekkel tervezzük. A
tanösvény nem közterületen, hanem magántulajdonban lévő tóparti területen létesül, így az nem minősül
közvilágításnak, üzemeltetése mért kisfeszültségű hálózatról történik.
Kamerarendszer kiépítése
A kamerák tápellátása az IEEE 802.3af szabvány szerinti Power over Etherneten keresztül az UNIVIEW
NSW2010-6T-PoE-IN 6 portos hálózati POE switch-ek segítségével valósul meg. A kamerák a térvilágítási
oszlopokon kerülnek felszerelésre. A Dahua NVR5232-4KS2, 32 csatornás IP rögzítő egy rack szekrényben
kerül elhelyezésre, a horgász egyesület irodájában. Itt csatlakoztatva lesz egy 24”-os FullHd monitor. A
sétány ezen részén (Potyka étterem előtt) a kamerák közvetlenül csatlakoznak a rack szekrénybe. A sétány
többi kamerája wifi access pointok segítségével csalatkozik a rendszerre. Az oszlopokon a switc-ek, Skybox
zárható fém szekrényekbe lesznek telepítve. Ezen szekrények 230V-os megtáplálást kapnak. A switch-ekre
csatlakoznak a kamerák és a wifi access point-ok.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126228648
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően megkezdte a szerződés tárgyát képező kivitelezési
munkákat. Megrendelő a teljesítés időtartama alatt a műszaki ellenőr által igazolt részteljesítést követően
kiállított számla ellenértékének megfizetésével több hónapos késedelembe esett, ami miatt a kivitelezés
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felfüggesztése vált szükségessé. A munkálatok újraindítását követően a teljesítés folytatódott, de
Megrendelő ismételten jelezte Vállalkozó felé, hogy nincs abban a pénzügyi helyzetben, hogy az esedékes
következő részszámla ellenértékét megfizesse. Mivel Vállalkozó jelentős ráfordításokat tett a beruházás
megvalósítására és mindkét fél jól felfogott közös érdeke az, hogy a szerződés célja megvalósuljon és
Megrendelő a pályázattal képes legyen elszámolni, ezért a kivitelezés véghatáridejét a pályázattal való
elszámolás véghatáridejéhez igazítva konkrét dátumban határozzák meg. Megrendelő a beruházás
előfinanszírozásához szükséges önerőt tagdíjbevételből és hitelfelvételből szándékozik pótolni.
Jelen szerződésmódosítás célja a Kbt. keretei között a beruházás megvalósítása érdekében a kialakult
helyzet kezelése.
Felek egyetértenek abban, hogy a Megrendelő fizetésképtelensége nem eshet a Vállalkozó terhére,
ugyanakkor a vállalkozási szerződés módosítása elkerülhetetlen, hiszen a teljesítésre rendelkezésre álló
időtartam nagyobb részére Vállalkozó kénytelen volt a kivitelezést felfüggeszteni.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Megrendelő átmeneti fizetésképtelensége miatt a kivitelezés felfüggesztése vált
szükségessé
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 126228648 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 126228648 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

