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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16717/2022)
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: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 305757319
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001166792022/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/EKR001166792022/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: K2182/4 Liebherr típ munkagépekhez alkatrészek
Hivatkozási szám: EKR001166792022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

43200000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya
K2182/3 Liebherr típusú munkagépek gyári és/vagy azzal egyenértékűnek elfogadott első beszállítói új
alkatrészeinek beszerzése és szállítása
A DBR keretében, a felhívás II.2.4) pontjában (karakterkorlátra tekintettel folytatás jelen pontban) megadott
egy darab termékkategóriába sorolt 208 féle árucsoport szerinti áruk beszerzését tervezi az Ajánlatkérő
II.2.4. folytatása
ssz. Liebherr L550 Power homlokrakodó alkatrészcsoportjai Minimálisan rendelendő alkatrész (db)
1. alapgép rakodó 1
2. kenőanyagok, kezelőanyagok, specifikus 1
3. emelőszerkezet 1
4. vezető kabin 1
5. szerviz csomag 2
6. kanál 1
7. biztonsági irányok 1
8. motor, hajtás, üzemanyagrendszer 1
9. hűtőrendszerek 1
10. kardántengely, sebességváltók 1
11. központi kenőrendszer 1
12. hidraulika kompletten 1
13. alváz 1
14. kapaszkodók és karosszéria, burkolatok 1
15. elektromos rendszer kompletten 1
16. ellensúly 1
17. szerszámberendezések, specifikus szerszámok 1
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Jelen közbeszerzés egy műszaki, homogén egységet képez (Ajánlatkérő
adott, Liebherr típusú munkagépekhez kíván alkatrészeket beszerezni), melynek megbontása a gazdasági, jogi,
műszaki észszerűséggel össze nem egyeztethető eredményre vezetne.
Az Egyedi Adásvételi szerződések megkötésre rendelkezésre álló keretösszeg nettó 60 000 000,- Ft.
VI.3. pont folytatása:
23.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló,
2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom
vonatkozásában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: K2182/4 Liebherr típ munkagépekhez alkatrészek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43200000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő alábbi telephelyei:
1097 Budapest Ecseri út 8-12 - 50.sz. raktár
Pusztazámor Hrsz: 073 (Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Kp)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása (a továbbiakban: DBR) Liebherr típusú munkagépekhez
alkatrészek beszerzése tárgyában
LIEBHERR munkagépek és típusok tájékoztató jelleggel:- Rakodó gépek: L509 Z, L534 Z, L538 Z 2Plus1, L538
P 2Plus1, L550 XPOWER, R914 C Litronic- Dózer: PR734 L, PR734 XL
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó
konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltéteket a DBR-ben részt vevő
gazdasági szereplő számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Tervezett teljes mennyiség:
Az alábbi egy darab termékkategóriába sorolt 208 féle árucsoport szerinti áruk esetében megadott minimális
rendelési egység figyelembevételével:
ssz. dózerek (PR734L, PR734XL) alkatrészcsoportjai Minimálisan rendelendő alkatrész (db)
1. láncvédő 1
2. lánc, komplett járószerkezet 1
3. vezetőülés, levegőrendszerrel 1
4. alsó pajzsok 1
5. talajlazító eke 1
6. csúszókeret 1
7. elülső oldali szerelőkeret, motortérburkolat 1
8. tartozék rács 1
9. merev rögzítés, járószerkezet 1
10. hajtás 1
11. motorelrendezés szivattyúval 1
12. hidraulikus rendszer járáshoz komplett 1
13. hidraulika tartály telepítés 1
14. munkahidraulika rendszer 1
15. alváz 1
16. vezetőfülke komplett 1
17. üzemanyagrendszer 1
18. üzemanyagtank tartozékaival 1
19. kenőanyag rendszer 1
20. karosszéria (ajtók, ablakok, zárak, burkolatok, ablaktörlő motor, ablaktörlőlapát) 1
21. hátsó fényszórók 1
22. akusztikus hátramenet figyelmeztetés 1
23. sárga villogó 1
24. hűtőrendszer 1
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25. ingahidak elrendezése 1
26. menetelésért felelős hajtás 1
27. akkumulátor tartó, rögzítés 1
28. elektronikus rendszer, vezérlés, joystick 1
29. szoftver, diagnosztika 1
30. szervízcsomag 3
31. szerelő szerszámkészlet 1
Ssz. lánctalpas forgó kotró, R-914C LITRONIC alkatrészcsoportjai Minimálisan rendelendő alkatrész (db)
1. lánc D6C 3-ST.B. Pl. 500 mm 1
2. csillagkerék 1
3. segéd fényszórók 1
4. vezetőülés komplett 1
5. pozicionáló forgófék 1
6. szűrők, levegőelőszűrők 1
7. forgóhajtás szerelvényei 1
8. menet hangjelzés 1
9. vezérlés 1
10. teljesen automatikus központi kenőrendszer 1
11. monoblokk gém 5,70 M, alkatrészekkel 1
12. munkahengerek zuhanásgátlóval 1
13. hidraulika csövek a fordítóműhöz 1
14. segéd fényszórók 1
15. kanálmegfogás, rögzítés 1
16. hidraulikcsövek a megfogóműhöz 1
17. kanál gyorscserélő, SW adapter 48 hidraulikus 1
18. kanál gyorscserélő alkatrészei 1
19. mélyásó kanál, tartozékok (köröm, kanálél, hidraulika, stb.) 1
20. rézsű kanál (köröm, kanálél, hidraulika, stb.) 1
21. felső kocsi (felépítmény) 1
22. alsó kocsi, hordozó (alépítmény) 1
23. szervízkészlet 1
24. motor telepítés komplett 1
25. szivattyú és tengelykapcsoló 1
26. üzemanyag rendszer 1
27. hátsó vázkeret 1
28. gém-gép csatlakozás 1
29. forgózsámoly 1
30. korlát 1
31. forgató hajtómű 1
32. központi kenőrendszer felső kocsija 1
33. vezetőfülke 1
34. felső kocsi hidraulikus rendszerei 1
35. hidraulikus tartály 1
36. vezérlő tömb beépítés 1
37. forgó alváz 1
38. borítások 1
39. alsó fedél 1
40. elektronikus rendszer felsőgép 1
41. klímarendszer 1
42. üzemanyagtank telepítés 1

11

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

43. ellensúly 1
44. szerelő szerszámkészlet 1
45. külső tükrök 1
Ssz. Liebherr L-538 homlokrakodó alkatrészcsoportjai Minimálisan rendelendő alkatrész (db)
1. Emelő szerkezet 1
2. rezgéscsillapítás 1
3. munkalámpák 1
4. pneumatikus felfüggesztésű vezetőülés 1
5. klímarendszer 1
6. akusztikus hátramenet figyelmeztetés 1
7. sebességcsillapítás 1
8. körmök, vágóél, kanál alkatrészek 1
9. kanál 2500 mm, magasürítésű 1
10. gyári kenőanyagok 1
11. motor beépítés 1
12. központi kenőberendezés, zsírzó 1
13. vezetőfülke, szerelvényekkel 1
14. hidraulikus fékrendszer 1
15. csuklós zár (becsuklás gátló) 1
16. első híd beépítés 1
17. hátsó híd hajtás, váltó, komplett telepítés 1
18. derékcsukló 1
19. kardántengelyek beépítése 1
20. hidraulikus kormányrendszer 1
21. kormányhenger telepítés 1
22. vezetőfülke 1
23. munkahidraulika 1
24. hidraulika tartály telepítés 1
25. hajtó hidraulika 1
26. karosszéria, burkolatok 1
27. vezetőkabin 1
28. fellépő (lépcső) 1
29. elektronikus rendszer 1
30. akkumulátor telepítés 1
31. üzemanyagrendszer telepítés 1
32. ellensúly, farsúly 1
33. szerszámkészlet 1
34. speciális szerszámok 1
35. szerviz csomag 8
Ssz. Liebherr L-534 homlokrakodó alkatrészcsoportjai Minimálisan rendelendő alkatrész (db)
1. Emelő szerkezet 2500 mm 1
2. rezgéscsillapítás 1
3. munkalámpák 1
4. pneumatikus felfüggesztésű vezetőülés, 24V 1
5. klímarendszer 1
6. akusztikus hátramenet figyelmeztetés 1
7. sebességcsillapítás 1
8. körmök, vágóél, kanál alkatrészek 1
9. kanál 2500 mm 2,4 m3 1
10. gyári kenőanyagok 1
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11. motor beépítés 1
12. központi kenőberendezés, zsírzó 1
13. vezetőfülke, szerelvényekkel 1
14. hidraulikus fékrendszer 1
15. csuklós zár (becsuklás gátló) 1
16. első híd beépítés 1
17. hátsó híd hajtás, váltó, komplett telepítés 1
18. derékcsukló 1
19. kardántengelyek beépítése 1
20. hidraulikus kormányrendszer 1
21. kormányhenger telepítés 1
22. vezetőfülke 1
23. munkahidraulika 1
24. hidraulika tartály telepítés 1
25. hajtó hidraulika 1
26. karosszéria, burkolatok 1
27. vezetőkabin 1
28. fellépő (lépcső) 1
29. elektronikus rendszer 1
30. akkumulátor telepítés 1
31. üzemanyagrendszer telepítés 1
32. ellensúly, farsúly 1
33. szerszámkészlet 1
34. speciális szerszámok 1
35. szerviz csomag 1
36. hidraulikus gyorscsatlakozók (SW) 1
37. kiegészítők a hidraulikus SW eszközökhöz 1
38. gyorscserélőhöz kapcsolódó hidraulika tömlők 1
39. gumibak 1
40. klímarendszer a vezetőkabinhoz 1
41. vezérlés, vezérlőtömb 1
Ssz. Liebherr L-509 homlokrakodó alkatrészcsoportjai Minimálisan rendelendő alkatrész (db)
1. Emelő szerkezet 1
2. rezgéscsillapítás 1
3. munkalámpák 1
4. pneumatikus felfüggesztésű vezetőülés 1
5. klímarendszer 1
6. akusztikus hátramenet figyelmeztetés 1
7. sebességcsillapítás 1
8. körmök, vágóél, kanál alkatrészek 1
9. kanál 2200 mm 1
10. gyári kenőanyagok 1
11. motor beépítés 1
12. központi kenőberendezés, zsírzó 1
13. vezetőfülke, szerelvényekkel 1
14. hidraulikus fékrendszer 1
15. csuklós zár (becsuklás gátló) 1
16. első híd beépítés 1
17. hátsó híd hajtás, váltó, komplett telepítés 1
18. derékcsukló 1
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19. kardántengelyek beépítése 1
20. hidraulikus kormányrendszer 1
21. kormányhenger telepítés 1
22. vezetőfülke 1
23. munkahidraulika 1
24. hidraulika tartály telepítés 1
25. hajtó hidraulika 1
26. karosszéria, burkolatok 1
27. vezetőkabin 1
28. fellépő (lépcső) 1
29. elektronikus rendszer 1
30. akkumulátor telepítés 1
31. üzemanyagrendszer telepítés 1
32. ellensúly, farsúly 1
33. szerszámkészlet 1
34. speciális szerszámok 1
35. szerviz csomag 1
36. rönkfogó 1
37. vezérlés, vezérlőtömb 1
38. klímarendszer a vezetőkabinhoz 1
39. gyorscsatlakozó a kanál és adapterekhez 1
folyt. II.1.4. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy a DBR alapján lefolytatásra kerülő beszerzések során, az ajánlatkérő igényeinek
valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk/termékek képezik
a beszerzés tárgyát, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5) bekezdés]
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § alapján.
Előzetes igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1)-(2)
bekezdései alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével
köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
A Kr. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös
részvételre jelentkezők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD
űrlapot az EKR rendszerben.
A Kr. 2. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon a részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie az
ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (az EEKD II. rész D.
pontja is kitöltendő).
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben
biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon
letelepedett jelentkező esetén a Kr. 8. § és 9. § b) pont, illetve nem Magyarországon letelepedett
részvételre
jelentkező esetén a 10. § és a 11. § b) pont alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és
16. §ban foglaltakra is.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján a jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót,
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alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.). A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján
részvételre
jelentkező nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton
már
benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkező figyelmét a Kr.18. §ában
foglaltakra.
A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges
tartalom
esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező
a jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg (nem ír elő)
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg (nem ír elő) Gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételi jelentkezésben, a Kr. II. Fejezetnek
megfelelően az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével
elegendő nyilatkoznia arról, hogy a részvételi jelentkező megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági
követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
szükséges benyújtani az ajánlattételi szakaszban, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1 esetében:
Részvételre jelentkezőnek, vagy más szervezet kapacitására támaszkodása esetén, a kapacitást
rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csatolnia kell, a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé
számított 3 éven belül teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1)
bekezdése szerinti módon.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét
- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés
megállapítható legyen)
- a szállított mennyiséget (db),
- amennyiben az adott referencia szerinti teljesítés konzorciumi tagként történt, úgy a saját teljesítés
arányát
százalékosan (%)
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés
esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe
a
bemutatott referencia vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek
részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is
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megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több
szakaszból
álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8)
bekezdésben
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan - 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. § (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény 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 a jelentkező saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A jelentkezőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakat is
figyelembe kell venni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező amennyiben nem
rendelkezik a részvételi felhívás feladásának
napját megelőző három évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett)
szerződésszerűen teljesített, jelen részvételi felhívás II.2.4. pontjában szereplő
alkatrészcsoportok közül minimum 6 alkatrészcsoportból legalább 1-1 db alkatrész szállítására
(értékesítésére)
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
Az alkalmasság minimumkövetelménye több, különböző szerződésből származó referenciával is
teljesíthető.
Közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
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. 135. § (5) bekezdésének megfelelően Felek az Egyedi Szerződésben az ellenszolgáltatás részletekben
történő teljesítésében állapodnak meg. Ennek alapján az ellenérték megfizetésére az adott egyedi megrendelés
teljesítésének Vevő általi elismerését/igazolását követően, utólag történik a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése,
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a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, átutalással a számla kézhezvételétől számított 30
napon belül.
Ajánlatkérő jogosult késedelmi, illetve meghiúsulási kötbért, jótállást és szavatosságot is rögzíteni az
ajánlattételi szakasz(ok)ban kiadásra kerülő szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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:
x 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: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

19

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
(Az EKR a közzétételre kerülő hirdetmény VI.3. További információk pontjában automatikusan megjeleníti
a
részvételi jelentkezések bontási időpontjaként a részvételi felhívás IV.2.7. pontjában szereplő időpontot.)
1. A IV.2.6.) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 30 napként értelmezendő.
2. Ajánlatkérő (AK) a III.1.3. M1,. alk. köv. szerinti feltételt és előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította
meg.
3. A részvételi jelentkezés benyújtásának tartalmi és formai követelményei: az Egyéb Közbeszerzési
Dokumentumokban foglaltak szerint.
4. Az EKR űrlapok mellett, az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges az Egyéb
Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
- Aláírási címpéldány, aláírás minta
- Cégkivonat, ingyenese elérhető nyilvántartás megjelölése - adott esetben
- Változásbejegyzés esetén (a vonatkozó EKR űrlapot nemleges válasz esetén is be kell nyújtani),
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás
- Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás - adott esetben
- Nyilatkozat, a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőről - adott esetben
- Meghatalmazás - adott esetben
- Alkalmasság igazolásában résztvevő személyek/szervezetek esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó
okirat - adott esetben.
5. AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőek, hogy az érvényes jelentkezés feltétele a részvételi
dokumentáció
részét képező Szerződéses Feltételek megnevezésű dokumentum tartalmának elfogadása. (nyilatkozat)
6. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
7. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
8. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
9. A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági
szereplő
(részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági
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követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak
megfelelő részvételi jelentkezését.
10. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
11. A felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
12. FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné Dr. Bőcz Ildikó (FAKSZ lajstromszám: 00335)
13. AK a Kbt. 40-41. §-a alapján az eljárás részvételi szakaszát elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le,
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai
szerint
(továbbiakban: e-Kr.).
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és a részvételre jelentkezéshez 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 részvételre jelentkezők részére biztosítja.
15. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés
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. 11-12. §-ai vonatkoznak.
16. AK rögzíti, hogy a részvételi szakaszban a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot.
17. AK a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján az eljárás ajánlattételi szakaszait elektronikus úton, az EKR-től
eltérő
informatikai rendszerben bonyolítja. Az AK által alkalmazott elektronikus rendszer: Digitális Közbeszerzési
Rendszer (a továbbiakban: DKR). AK a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszában a DKR
rendszert alkalmazza. A DKR rendszer használatához és az ajánlattételi szakaszban történő részvételhez
regisztráció szükséges, amelyről AK a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről szóló döntésével
egyidejűleg tájékoztatja a dinamikus beszerzési rendszerbe felvett jelentkezőket. Az AK a Kbt. 39. § (1)
bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait a DKR rendszeren keresztül biztosítja az részvételre
jelentkezők részére térítésmentesen és korlátlanul az eljárás időtartama alatt.
18. AK fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételi szakaszban a közbeszerzést a Kbt. 104-105., 108-109. §-ai
szerint valósítja meg.
19. A nemzeti elbánás tekintetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés
előírásaira. Az AK felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 74. § (2) bekezdése
értelmében
kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki /ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
20.) A felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdőnapja tájékoztató jelleggel került meghatározásra.
21) A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a
szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.)
Korm. rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy a jóváhagyás szükségtelenségét
megállapítsa.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása, illetve a jóváhagyás
szükségtelenségének
megállapítása a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. A szerződés a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges
jóváhagyás
az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt (ideértve az emailen
történő értesítést is) soron kívül értesíti (Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9)
22) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/13 12:00
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folytatás II.1.4. pontban
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/13 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján
VI.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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16773/2022)
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: Kocsárdy Nóra
Telefon: +36 202411910
E-mail: NKocsardy@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001132742022/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/EKR001132742022/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: K22138 Új lomdaráló beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001132742022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42996100-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKM Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divízió (FKF) Budapest közszolgáltatójaként hulladékkezeléssel
és köztisztasági feladatok ellátásával foglalkozik. Az FKF két hulladéklerakót és egy kommunális hulladéktüzelésű
hulladékhasznosító művet üzemeltet. A Főváros területéről közszolgáltatás keretében begyűjtendő mintegy
15.000-25.000 t/év lomhulladék egy része jelenleg a hulladéklerakókon kerül ártalmatlanításra, egy része a
Fővárosi Hulladékhasznosító Mű telephelyén kerül feldolgozásra és energiahasznosításra. A jelenleg használt
lomhulladékok aprításra szolgáló mobil daráló berendezés (DW 2060) csak részben teljesíti a feladatát, mert
konstrukciójánál fogva bizonyos lomhulladékok (acél vázak, epedás ágymatracok) aprítása a gép elakadását
okozza, illetve fokozott karbantartás szükségét vonja maga után. A projekt célja, olyan lom törő, aprítógép
(shredder) beszerzése és üzembeállítása, amely a jelenleginél szélesebb hulladékfrakció feldolgozását teszi
lehetővé folyamatosan.
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: K22138 Új lomdaráló beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42000000-6

További tárgyak:
42996100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés mennyisége: 1 db új lomdaráló berendezés.
A lomdarálásra szolgáló berendezés minimum kritériumai:
• Mintegy maximálisan 25.000 t/év lom törése, szétdarabolása, a kazánok számára adagolhatóvá tétele;
• Hatósági IPPC engedélyben rögzített, előírás szerint a beérkezett lom feldolgozását aznap el kell végezni, ami
100 t/nap mennyiséget és időintervallumban 12 órás műszakot jelent;
• A berendezésnek az alábbi anyagok feldolgozására kell alkalmasnak lennie: háztartási lom, fémhulladék (nem
szükséges finom darálás), rugós ágymatrac és acéldróthálós szerkezetek (nem szükséges finomdarálás), kemény
műanyag, bútor (fémalkatrészeket is tartalmazhat), lakberendezési tárgyak (pl.2m X 1,4m méretű szőnyeg),
járműalkatrész (személygépkocsi elemek, bicikli, gumiabroncs stb.), egyéb inert anyagok (pl. cserépedény, kő stb.)
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• Az aprítandó lom maximális mérete: Pl.:1.600 mm x 750 mm x 750 mm nagyméretű hűtőszekrény doboz;
ágymatrac 2000 x 2000 x 250 mm;
• Rakodás: 2,5m3-es homlokrakodóval, kanál szélessége= 2600 mm szélesség (a garat szélessége ennél nagyobb
kell legyen); A hulladéknak külön válogatás nélkül kell bekerülnie az aprító berendezésbe; Garat térfogata: >=
2,5 m3; Garat rakodási szélessége: >= 2.800 mm; Anyagfeladási (adagolási) magasság: <=3.200 mm; A töltőgarat
opcionálisan leszerelhető, v. hidraulikusan behajtható legyen;
• A berendezésnek elvárt kapacitása minimum 10 000 kg/üzemóra, tehát a berendezésnek legalább ekkora
tömegű lom kezelését kell megoldania;
• Az apríték mérete: max 250 mm lehet az apríték 95%-a
• Az aprított hulladék kihordása: normál futószalaggal történjen.
o Hosszúság a géptesttől mérve: min: 3500 mm ~30°
o Szélesség min.:800mm
o Magasság: min=3000mm
• A jelenlegi elektromos betáplálás adottságai: Főelosztóban 00BFC30GG13/F 3x400V/230V 400A-es SZAMKAM
4X240 tc mm2 kábel. Hossza kb.: 100 méter.
Adottság: a jelenlegi kábel 400 V-on 2 %-os feszültségeséssel számolva 347 A-ig terhelhető, tehát a 315 A-es
biztosító nem cserélhető nagyobbra.
A közbeszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás
és a Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás (min. 0 hónap , max. 24 hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0
pont, felső határ: 10 pont.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár (nettó EUR)) esetében (az értékarányosítás módszerén belül)
a [a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március
25. napján jelent meg) 1. számú melléklet A. 1. aa) pontja szerinti] fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
Súlyszáma: 80.
Minőségi szempont értékelésének módszere:
A 2. értékelési szempont (Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás (min. 0 hónap , max. 24 hónap) esetében
Ajánlatkérő 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. ab) pontja
szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Súlyszáma: 20.
A kötelező jótállási idő 36 hónap.
Szállítási határidő: a szerződés hatálybalépésétől 270 naptári napon belül, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig.
Az értékelési módszerek részletes ismertetését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. alapján.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az AT és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles
előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5)
bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában,
a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. §
(3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján
azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján
a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén, a KR. 4. § és a 8. §, illetve
nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. § alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles
kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK kizárja az eljárásból azt
az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt.74. § (1) bek. b) pont]. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT
nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott
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igazolás figyelembevételéről. AK felhívja az AT figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban ATnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR
űrlap kitöltésével). 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében
kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése
értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK
a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa)
szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
P/1. A KR. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be
kell nyújtani a KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi,
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről (daráló berendezés szállítása és/vagy telepítése) szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas 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 legalább egy évben
pozitív volt.
Amennyiben AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát
megállapítani a P/1. pont vonatkozásában, ha AT a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó (daráló berendezés szállítása és/vagy telepítése) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 257 000 eurót.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében
kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése
értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK
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a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa)
szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
M/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5) pontjában
meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (daráló berendezés szállítása és/
vagy telepítése) teljesítéseit referenciaként kell bemutatni a Közbeszerzési dokumentumokban található
nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22. §-ában meghatározott adatokat
tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján. Az igazolásnak tartalmaznia
kell legalább: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal), - a szerződést
kötő másik fél megnevezését, - a szállítás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés kiderül, - a szállítás mennyiségét, - a szerződésszerű teljesítésről való
nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) rendelkezik szerződésszerűen teljesített, sikeres
átadás-átvétellel zárult, legalább 1 db daráló berendezés szállítására és/vagy telepítésére vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja, 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (1) bek. a) pontja].
Az M/1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor
tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás
feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett
teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseit alkalmazza.
A vonatkozó jogszabályok különösen: 2015. évi CXLIII. tv.; 2013. évi V. tv; 2007. évi CXXVII. tv; 424/2017 (XII.19.) Kr.
Ajánlattevő az igazolt teljesítés alapján jogosult számlát kiállítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az
ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: euro (EUR). Ajánlatkérő 20% előleget biztosít.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbéreket ír elő a szerződésben.
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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: 2022/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése és
a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (1)-(3) bekezdései az irányadók. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1) bekezdése
és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, indoka: A beszerzés egy műszaki, gazdasági és jogi
funkcionális egységet alkot (1db lomdaráló berendezés beszerzésére irányul), a beszerzés részekre
bontása ellentétes lenne a gazdasági, műszaki és jogi ésszerűséggel.
2. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel
a Kbt. 40. § (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a
szerinti regisztráció szükséges. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ
Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi: https://ujvilag.gov.hu/.
A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napot kell érteni.
4. A KR. 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AK az
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában.
5. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési
dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra
kerültek.
6. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
7. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK AT-től és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet
létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
8. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti
felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
9. A Kbt. 41/A.-41/B. § alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes
műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg
kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)
11. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11. § (2) és (3)
bekezdéseit. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
13. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
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14. A FAKSZ neve és lajstromszáma: Sallai Zoltán, 00888
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás eredménytelenségét
eredményező okot.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
17. Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
vagy adott esetben meghatalmazást.
18. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is
elfogadja.
19. Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
20. Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő.
21. II.2.7) pontban megadott időpont csak tájékoztató jellegű, és az uniós hirdetményfeladó rendszer
miatt került kitöltésre, a tényleges kezdési időpont függ az eljárás befejezésétől is, továbbá a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 3/B-§-ában foglaltak szerint a jelen
szerződés csak akkor lép hatályba, ha azt adott esetben a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyja. A jelen szerződés a Hivatal jóváhagyásának napján,
(amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba,
amelyről Vevő Eladót soron kívül értesíti (ideértve az e-mailen történő értesítést is).
22. Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok:
22.1. Ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz kitöltve csatolni a Közbeszerzési Dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott ,,Ártábla és Műszaki követelmények” elnevezésű dokumentumot hiánytalanul
kitöltve és cégszerűen aláírva pdf, illetve excel formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt
dokumentumok az irányadóak.
22.2. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott berendezés műszaki adatlapját, amelyből az
Műszaki követelményeknek való megfelelés megállapítható.
23. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
(Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint).
24. Szerződéskötési feltétel: nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell
érvényes ISO 9001 tanúsítvánnyal (nyilatkozattal szükséges igazolni a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint).
25. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a IV.2.2) pontban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 81. § (7) bekezdés alapján
határozta meg.
26. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók.
27. Ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló
63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján előzetes piaci konzultációt folytatott le: EKR000986762022
számon.
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: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16963/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): 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/EKR001185922022/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/EKR001185922022/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: K2271/2 IVECO, CNG üzemű tehergépjárművek javítása
Hivatkozási szám: EKR001185922022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50230000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2271 IVECO, CNG üzemű tehergépjárművek javítása
Folytatás a VI.3) pontnak:
25) 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)
26) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
27) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként megjelölt
nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
28) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU
rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: K2271 IVECO, CNG üzemű tehergépjárművek javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IX. kerület Ecseri út 8-12., valamint a nyertes
ajánlattevő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sűrített földgáz üzemű (CNG) IVECO gyártmányú tehergépjármű alvázakból és a rájuk szerelt STUMMER szelektív
hulladékgyűjtő felépítményekből álló szelektív hulladékgyűjtő célgépek, valamint egyéb IVECO gyártmányú
célgépek üzemfenntartási javítási szolgáltatásai várhatóan 160 db javítás nettó 80 000 000 HUF keretösszeg
erejéig, 2023. június 30-ig.
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Járművek típusai:
Sűrített földgáz üzemű IVECO tehergépjármű alapgépek típusai tájékoztató jelleggel:
IVECO 2Y3C
IVECO AA3C
IVECO EUROCARGO MLC 110EL20
STUMMER szelektív hulladékgyűjtő felépítmények típusai tájékoztató jelleggel:
STUMMER MEDIUM XL EVO
Plató felépítmények gyártója tájékoztató jelleggel:
BUDAI ÉS TÁRSA KFT.
Emelőhátfal felépítmények típusai tájékoztató jelleggel:
BAR BC 1000 F2
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott ártáblázatban szereplő tételekből (1/a. sz. melléklet) eseti
megrendelések alapján jogosult javítást megrendelni.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó ártáblázat (1.a. sz. melléklet) az ajánlatkérési
dokumentáció részeként kerül átadásra, annak mennyiségi meghatározásai tájékoztató jellegűek.
Az elvégezni kívánt javítási műveletek egységárait az Ártáblázat (1.a sz melléklet) szerint számolhatja el
Ajánlattevő.
Ajánlatkérő által az Ártáblázat (1/a sz. melléklet) keretében az elvégzendő javítási műveletek esetében az
Ajánlatkérő gyári eredeti új alkatrészek beépítését fogadja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás (minimum 6 hónap maximum 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb súlyozott összpontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76 § (2)
c) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Az Ajánlati ár az alábbi értékelési szempontokból és súlyszámok szerint tevődik össze
1.1 értékelési szempont: Alapgépek szervizköltséggel képzett értékek mindösszesen / súlyszám:15
1.2. értékelési szempont: Hulladékgyűjtő felépítmény szervizöltséggel képzett értékek mindösszesen /
súlyszám:15
1.3. értékelési szempont: Óradíjakkal képzett értékek mindösszesen / súlyszám:15
1.4. értékelési szempont: Időszakos gázbiztonsági vizsgálat díjakkal képzett értékek mindösszesen / súlyszám:15
1.5. értékelési szempont: Kiszállási díj képzett érték / súlyszám:10
1.6. értékelési szempont: Egyéb karbantartási, javítási szolgáltatások képzett értékek mindösszesen / súlyszám:25
1. részszempont a fordított arányosítás módszerével kerül értékelésre a dokumentációban megadottak szerint.
2. részszempont az egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre a dokumentációban megadottak szerint.
Ajánlatkérő a minőségi értékelési szempont alatt (Jótállás (minimum 6 hónap maximum 12 hónap)) a nyertes
ajánlattevő által jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra a teljesítési igazolás keltétől számított jótállási
időt értékeli.
A minőségi szempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap. Ajánlatkérő aminőségi szempont
vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 12 hónapnál több
vállalás esetén is ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján
a minőségi szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel
kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet:
- amennyiben az Ajánlattevő a minőségi szempont esetén 6 hónapnál kevesebb jótállási időt jelöl meg a minőségi
szempont tekintetében abban az esetben ajánlata érvénytelennek minősül.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján érvénytelen,
Ha a 2. értékelési részszempont tekintetében
— 6 hónapnál rövidebb jótállást jelöl meg,
— a megajánlás nem egész számban kerül megadásra.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, 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.
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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.
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
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ideje alatt Sűrített földgáz üzemű (CNG) tehergépjárművek üzemfenntartási javítási szolgáltatásból –
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. § (1) bekezdés b) pontjának 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 - Sűrített földgáz üzemű
(CNG) tehergépjárművek üzemfenntartási javítási szolgáltatásból - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább 39 000 000,- Ft értéket.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
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. Második Része szerint
megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
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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
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 megnevezését, leírását (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható
legyen),
- az elvégzett szolgáltatás 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.
M.2. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja
alapján tevékenységére vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítványát, vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 24.§ (3) bekezdés szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb
bizonyítékát.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (3), 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. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett) összesen legalább 80 db Sűrített földgáz
üzemű (CNG) tehergépjárművek üzemfenntartási javítási szolgáltatásra vonatkozó szerződésszerűen és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
A referencia több szerződéssel is teljesíthető.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik Tehergépjármű javítására vonatkozóan
megszerzett, az ajánlattétel időpontjában érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek
egyéb bizonyítékával.
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A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az M.2. pontban előírt alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös
ajánlattevők közül egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, 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.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból biztosítja. Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135.§ (1), (5)(6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
irányadóak. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. § rendelkezését. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződéskötés
valutaneme forint (HUF).
Ajánlattevő havonta, utólagosan jogosult egy számla benyújtására a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási köbért köt ki. A szerződést biztosító kötelezettségekre vonatkozó részletes
szabályokat, különösen a kötbérek mértékét és vetítési alapját a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő
szerződéstervezet tartalmazza.
Árfolyamkövetés: Ajánlatkérő az ajánlattevői árképzési kockázat csökkentése, a minél kedvezőbb ajánlati árak
elérése érdekében az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati egységárak meghatározott referenciadevizához - EUR kapcsolt árfolyamkövetését írja elő a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérőnek kötelessége közfeladatainak ellátása, melyhez a tárgyi beszerzés megvalósítása
elengedhetetlen, a járművek üzemképességének biztosítása miatt a beszerzés kritikus üzemviteli
tényező. A célgépek üzemképességének biztosításához szükséges a szolgáltatási szerződés, továbbá
üzemképtelensége esetén, veszélyeztetetté válik a közszolgáltatás, mely Társaságunknak jelentős
többletköltséget és az üzleti pozíciójának gyengülését okozhatja.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 112 - 315880
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/30 (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
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, tekintettel hogy
EKR001125962022 számon Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le
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) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.25.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat is
csatolnia kell az ajánlathoz.
17) FAKSZ: Dinócsik Tünde Mónika, lajstromszám: 00472; 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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

44

20) Ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz csatolni az 1. értékelési szempont valamennyi alszempontja
alátámasztásaként a közbeszerzési dokumentumok részét képező 1/a. sz. mellékletet is hiánytalanul
kitöltve és cégszerűen aláírva excel, illetve pdf formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt 1/
a. sz. melléklet - ártáblázat - az irányadó.
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) Részajánlattétel kizárásának az indoka: Az eljárás részekre bontása a gazdasági észszerűséggel
összeegyeztethető módon nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a tehergépjármű alvázak, illetve a rájuk
szerelt felépítmények egy egységet képeznek, továbbá az elvégzendő feladatok a legtöbb esetben egy
időben, átfedéssel kerülnek elvégzésre, azok külön szerződésben történő kezelése sem műszaki, sem
gazdasági szempontból nem megvalósítható.
24) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés). Tárgyi eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal a szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7)
bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy
a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása tárgyi eljárás eredményeképpen
megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. A szerződés a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges
jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt
(ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron kívül értesíti. (Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 135. § (12)).
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4.) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

45

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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Budapesti Corvinus Egyetem (16885/2022)
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: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19156972244
Postai cím: Fővám Tér 8 37058
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rákos Tibor
Telefon: +36 1482 7715
E-mail: tibor.rakos@uni-corvinus.hu
Fax: +36 14122460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-corvinus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.uni-corvinus.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001169612022/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):

46

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

47

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001169612022/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: 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
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BCE - utazásszervezési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001169612022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

63510000-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés – Budapesti Corvinus Egyetem részére utazásszervezési szolgáltatások beszerzése nettó 200 millió
forint keretösszeg erejéig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BCE - utazásszervezési szolgáltatások beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak hivatalos utazásaihoz szükséges repülőjegy beszerzése,
szállásfoglalás, továbbá egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevétele, egyedi megrendelések alapján (éves
szinten minimum 530 db egyedi megrendelés, összesen minimum 200 fő), nettó 200 millió forint keretösszeg
erejéig. AK a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmasságban előírt 1 fő utazásszervező szakember alkalmassági
követelményként megjelölt 36 hónapos szakmai tapasztalat feletti többlettapasztalata (minimum 0 –
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a Felek kölcsönös megelégedése
esetén, kölcsönös és írásbeli megegyezés alapján a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével
amennyiben a keretösszeg a 36 (harminchat) hónapos szerződéses időtartam alatt nem kerül teljes
mértékben felhasználásra, meghosszabbítható további egy alkalommal hat (6) hónap időtartamra.
Amennyiben Felek élni kívánnak a szerződéshosszabbítás lehetőségével úgy azt legkésőbb a Szerződés
lejárta előtt 1 (egy) hónappal kötelesek írásban jelezni a másik fél felé.
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:
Ár szempont alszempontjai:
Repülőjegy (hagyományos és menetrend szerinti) foglalási és kiállítási díja (Ft/jegy)
súlyszám: 15
Repülőjegy (fapados/diszkont) foglalási és kiállítási díja (Ft/jegy)
súlyszám: 15
Vasútjegy ügyintézési díja (Ft/jegy)
súlyszám: 10
Egyéb menetjegyek (így különösen hajójegyek, autóbuszjegyek, kompjegyek) ügyintézési díja (Ft/jegy)
súlyszám: 6
Szállásfoglalás (egyéni/csoportos) ügyintézési díja (Ft/alkalom)
súlyszám: 15
Biztosítások (repülőjegy, utas, útlemondás) foglalásának díja (Ft/fő)
súlyszám: 9
Gépkocsibérlés ügyintézési díja (Ft/alkalom)
súlyszám: 15
Repülőjegy módosításának (csere/módosítás/törlés/lemondás) részben vagy egészben fel nem használt
repülőjegyek visszatérítésének, szálláshely/biztosítások módosításának, törlésének, lemondásának ügyintézési
díja (Ft/alkalom)
súlyszám: 5
Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontoknál a fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén
az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket
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és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható
pontszámtartomány 0-10 pont.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 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) bekezdésében meghatározott kizáró ok
fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerint az alábbi:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4.
§, és 8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem
állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet
4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az
alkalmasságigazolásában 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.Ajánlatkérő a kizáró okok fennállását előzetesen ezen dokumentumok alapján végzi.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
G1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi
intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik
- számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó
sorbaállítás.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek
vagy az általa a felhívás III.1.2) G1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.
G2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján utazásszervezési
tevékenység végzésére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát, a
felelősségbiztosítás aktuális időszaki díjának befizetését igazoló biztosítói nyilatkozat egyszerű másolatát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) – (8) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19. § (7) bekezdésben és 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
G1) bármely pénzforgalmi számláján (beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számláit is) 30 napot
meghaladó sorbaállítás fordult elő az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
G2) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő,
utazásszervezési tevékenység végzésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek éves
kártérítési limitje eléri a 20 millió Ft/év, az esetenkénti kártérítési limitje eléri a 2 millió Ft/kár összegeket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés a) alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb nemzetközi és belföldi
utazásszervezési szolgáltatásainak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka rövid bemutatását, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségi adatot az alkalmassági
feltétellel összhangban,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése
szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt
valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt
befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz
figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az EKR-ben létrehozott
„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű űrlap használatával azoknak a szakembereknek
a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő
ismertetését, végzettséget, illetve képzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett
szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.
Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy
időben több projekten is dolgozott.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását.
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Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, legalább 340 egyedi megrendelésre és/vagy 150 fő utaztatására (repülő/vonatjegy
és szállásbiztosítás) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített nemzetközi és belföldi utazásszervezési
szolgáltatás tárgyú referenciával.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható.
M2) legalább 1 fő felsőfokú (turizmus-vendéglátás szakos vagy azzal egyenértékű legalább alapképzésben
szerzett diplomával rendelkező) szakirányú végzettséggel, illetve képzettséggel és legalább 36 hónap
utazásszervezői tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Megrendelő előleget nem fizet.
Jelen Szerződés szerinti Vállalkozói díjat Megrendelő Vállalkozó feladatainak teljes körű és hiánytalan ellátását
követően, Egyedi megrendelésenként, egy összegben fizeti meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti teljesítésigazolást követően Nyertes ajánlattevő által kiállított és
megküldött számlát, figyelemmel a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdésére, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak
szerint a számla kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg.
Az ajánlattétel, kifizetés és elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés biztosítékainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum szerződéstervezete tartalmazza.
A feltételeket a közbeszerzési dokumentum szerződéstervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/12 (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: 2022/10/12 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a és az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. §-a szerint. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001169612022
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) A Kbt. 76. § (3) bek b) pont szerinti értékeléshez csatolni kell a szakember által aláírt
önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot, végzettségét, illetve képzettségét igazoló
dokumentumokat az útmutató szerint.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bekezdése, 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat. Adott
esetben csatolandó továbbá az üzleti titokról szóló nyilatkozat.
3) Az ajánlattevő(k)nek és az általa a felhívás III.1.2) G1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát,
illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt-e meg számlája.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az
ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2) G1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a
felhívás III.1.2) G1) pont szerinti tartalommal.
4) 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 ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-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.
5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el
újabb hiánypótlást.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve
az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén
– az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás
III.1.2) és III.1.3) pontjai.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
11) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb. dok.
szerint.
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783
14) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
15) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben
regisztrált AT részére biztosítja.
16) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
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17) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
18) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
19) Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) –(5) bekezdését.
20) A részajánlattétel lehetőségének biztosítása az elvégzendő szolgáltatás jellege miatt (egymásra épülő,
egymástól el nem választható teljesítés) nem lehetséges.
21) A Tanács (EU) 2022/576 rendelete szerinti Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a
tilalom személyi hatálya saját magára, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10%-át
meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.
22) A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen
- legalább 1 db budapesti ügyfélszolgálati irodával vagy átadási hellyel
- legalább 1 db a hét minden napján 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálattal.
23) A Szerződés időtartama alatt a Vállalkozónak meg kell felelnie a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvényben, valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. §-ában előírt feltételeknek, és e tevékenységét köteles a kereskedelmi hatósági feladatkörében
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelenteni és fenntartani.
24) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint
kell eljárni.
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)
bekezdés 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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Egyetem (17053/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763842022/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/EKR000763842022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1142 DE KK Gyermekgyógy. Klinika felújítás
Hivatkozási szám: EKR000763842022
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:
DE Gyermekgyógyászati Klinika felújításának és bővítésének kivitelezése (4032. Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
hrsz.:22249/1) az „EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú
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: DEK-1142 DE KK Gyermekgyógy. Klinika felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
45430000-0
45432000-4
45432200-6
45432210-9
45442100-8
44141100-1
45214400-4
45315100-9
45350000-5
45421152-4
45442110-1
45442300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. sz. Hrsz.: 22249/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

60

A DEK-1142 DE KK Gyermekgyógyászati Klinika főépület felújítása az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 keretében
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi munkálatok valósulnak meg:
A Gyermekklinika épületével térszint alatti összekötésben a meglévő Radiológia épület részleges bontásával,
átalakításával és új épületrész építésével új klinikai gyógyító épület jön létre, mely gyermek sürgősségi és baleseti
betegellátó osztályt, valamint képalkotó diagnosztikai részleget tartalmaz. Az alaprajzokon jelölt projekthatáron
kívül a Radiológia épület megmaradó részén, az alagsorban és az emeleten továbbra is az Orvosi Képalkotó
Intézet helyiségei maradnak, ez a terület szintén felújításra kerül.
Létesítmény fajtája: bruttó 3020,94 m2 alapterületű kórházi főépület / Gammakés nélkül/
Az épület rendeltetése eü jelű: klinikai gyógyító épület.
Épület helye: DEOEC I. telep önálló alövezetben meglévő épület melletti megmaradó-átalakított épület és
bővítésként új épület a terület Pallagi út felőli oldalán
Szintszám: alagsor+földszint + I. emelet, bontás utáni bővítmény: földszint+ I. emelet
Telekterület: 323 463,00 m2
Alövezeti terület: 3 527,52 m2
Beépített terület: Gammakés területe: bruttó 338,91 m2
Meglévő, átalakított épület (Radiológiai Klinika): bruttó 437,35 m2
Új épületrész: bruttó 924,08 m2
Összesen: bruttó1700,34 m2
Beépítettség: 48,20 %-os
Gyermek sürgősségi összesített szintterület átkötő alagúttal: nettó 2441 m2
A felújítás műemléki védettséggel rendelkező épületben történik. A műemléki törzsszám: M 11061.
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és
árazatlan költségvetések) 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.
Jelen eljárás keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek
minősülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.1.1.) alk. követelmény szerinti szakembernek az MV-É-M jog-ság
megszerz-hez szükséges szakmai gyak.i időn felüli szakmai többlettapasztalata műemléki építmények
kivitelezésében(min.0 hónap max. 36 hónap) 8
2 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG
jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36
hónap) 8
3 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV
jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36
hónap) 8
4 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
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:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti
ellátás fejlesztése
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama alatti 12 hónapon 365 napot ért. Nyertes ajánlattevő
a munkaterület átadásától számított 365 napon belül, de legkésőbb a projekt zárásáig köteles jelen szerződés
tárgyát képező feladatokat ellátni. A jelenleg ismert projektzárási határidő: 2023.03.31. Amennyiben a projekt
meghosszabbítására kerül sor, akkor az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 365 napos teljesítési
határidő az irányadó a szerződés teljesítése során, azzal, hogy nyertes AT-nek legkésőbb a projekt fizikai zárásáig
meg kell valósítani a feladatokat, azonban ezen 365 napos időtartam a projekt határidő meghosszabbítása
esetében sem növekedhet.
Ajánlattevőnek a II.2.5. pontja szerinti ajánlati ár, mint értékelési szempont esetében a +10% tartalékkerettel
együtt számítandó ajánlati árat kell szereltetnie.
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a
minőségi
kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése
a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
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A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek
képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges
nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is
be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontjával összefüggésben is. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az AK előírja, hogy az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz
kapcsolódó 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.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,
jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát. Alkalmatlan az AT, ha
az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás: ATnak az EEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában.
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Utólagos Igazolási mód: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az
alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplésről szólóigazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,
jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásmásolati példányát.
Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az M.1.)-M.2.) alkalmassági
feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezését
- képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
- a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés b) pontja alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az
önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak
kell lennie. A szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban szükséges megadni. A végzettség tekintetében
egyenértékű végzettség elfogadható.
Ajánlatkérő az időben párhuzamos gyakorlati tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az
alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai
gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság első megszerzésének
az időpontját, a számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az
ajánlattevőnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további
dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az
ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi (elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása).
Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajz benyújtása, az 1-3. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására.
Amennyiben a megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem
elérhető, úgy az ajánlattevő köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani.
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Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni
arról, hogy – nyertessége esetén – a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel
a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel
elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül.
Ugyanazon szakembert több alkalmassági követelménynél is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására.
M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet (2) bekezdés a) pontja és a 22.
§ (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az
igazolásban meg kell adni legalább:
– a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,
– az építési beruházás tárgyát,
– mennyiségét,
– a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
– referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
– továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt év
teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő 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 az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe
legalább:
- M.1.1.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (60 vagy 96 hónap) rendelkezik,
- M.1.2.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/
képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik;
- M.1.3.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/
képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.
Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időt egyszer veszi figyelembe.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított
öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább minimum nettó 1 700 m2 alapterülettel rendelkező műemlékkel
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kapcsolatban megrendelt építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás tárgyú megvalósult
beruházásra vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg. Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattevő egy előlegszámla, öt részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult a szerződés szerint. Az
ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. A számla a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szállítói finanszírozás
szabályai szerint történik. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak alapján kerül sor
30 napos fizetési határidővel. A vállalkozói díj kifizetése a jelen
felhívás II.2.13) pontja szerinti támogatásból történik. Támogatás intenzitása 100%. A részletes fizetési feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza. A Kbt. 135. § (9) bek. szerint Ajánlatkérő a szerződés - áfa és tartalékkeret nélkül
számított -elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § szerint.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban +10% tartalékkeretet határoz meg.
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített véghatáridő túllépése esetén nyertes AT, minden egyes naptári napra,
amellyel a
befejezés késlekedik 1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó
vállalkozói díj. A
késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a. Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT a szerződés
teljesítésének
meghiúsulása esetére a nettó vállalkozói díj 20 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja.
Részletek a szerződéstervezetben. Jótállás: min. 36 hónap.
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
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Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak 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:
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat
elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
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2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az
AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha
a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r.
2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített
felolvasólapot űrlapot kell tartalmaznia,amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
12. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.
E körben AT-nek be kell nyújtania:
- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva.(xls., xlsx
formátumban)
- 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek neve
Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból,
úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzát,
melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlása egyértelműen
megállapítható.
14. AT-nek ajánlatában nyilatkozni szükséges az üvegkapu használatáról a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
34/4. §-ára
tekintettel, valamint nyilatkoznia szükséges AT-nek az 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése
szerinti tilalomról
is.
15. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
17. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony
ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
19. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
20. FAKSZ: Dr. Patai Dóra (lajstromszám: 01300).
21. A műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék
pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenértékű teljesítést
elfogadja.
22. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
23. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100.000.000 Ft/kár és 400.000.000 Ft/év
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Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint az AT-ként
szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését
követő 8 munkanapon belül teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelenszerződésben előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.
24. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban nevesített tervezők ajánlatban
történő megnevezése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján összeférhetetlenséget
eredményezhet, amelynek következtében a Kbt. 62. § (1) bek. m) pontjában lévő kizáró ok miatt az ajánlat
a Kbt. 73.§ (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen.
25. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015.
(X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
26. Tekintettel arra, hogy a gazdasági, műszaki, valamint a szerződésteljesítésével kapcsolatos egyéb
szempontokat (a beszerzési igény, az ellátandó feladatok és a komplex projektfelelősség) is figyelembe
véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege(természete) sem teszi lehetővé
a közbeszerzés több részre történő ajánlattétel biztosítását, AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
Továbbá AK megállapította, hogy organizációs, kivitelezés tervezési, garanciális kérdések következtében
egységes műszaki szerkezetet alkot a beruházás, így a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását
veszélyeztetné. A felújítással érintett létesítmény egységes műszaki követelmények szerinti megvalósítása
szükséges.
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
egyébkörülményeire is.
A részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű,
tehát összességében elmondható, hogy mind költséghatékonyság, mind szakmai-műszaki szempontból
történőegységes kivitelezés-koordinálás szempontjából előnyös a részekre bontás mellőzése.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) és (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít. Ajánlatkérő a
beruházás megvalósításához szükséges többlet fedezet biztosítása érdekében többletforrás biztosítására
irányuló, valamint a projekt zárási idejének meghosszabbítására vonatkozó igényt kíván benyújtani. A
támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását,
illetve a projekt határidejére vonatkozó kérelem elutasítását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti,
amely miatt az
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (15347/2022)
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: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731254213
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Gábor
Telefon: +36 23522391
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.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/EKR001023392022/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/EKR001023392022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés - Köznev. Centrum és Batthyány Isk
Hivatkozási szám: EKR001023392022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39100000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és a Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum eszközbeszerzése 8
részben:
1.rész: Vegyifülke
2.rész: Bútorzat
3.rész: Hang-; video-; vizuáltechnika
4.rész: Karbantartási eszközök és gépek
5.rész: Orvosi eszközök
6.rész: Uszodai eszközök
7.rész: Sporteszközök
8.rész: Tanári mosogatós laborszekrény
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: Vegyifülke
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39180000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, 2030 Érd, Fácán köz
1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola részére vegyifülke beszerzése 1 db összmennyiségben a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék
megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
II.2.1)
Elnevezés: Bútorzat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum: 2030 Érd, Burkoló utca
40.; HRSZ.: 933
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum részére általános bútorok beszerzése 1228 db összmennyiségben a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Beszerzésre kerülnek többek között szekrények, íróasztalok, támlás székek stb.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
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II.2.1)
Elnevezés: Hang-; video-; fénytechnika
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

32321200-1

További tárgyak:

32323300-6

Kiegészítő szójegyzék

48952000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum: 2030 Érd, Burkoló utca
40.; HRSZ.: 933
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum részére hang, video, vizuáltechnika eszközök beszerzése 5 db
összmennyiségben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
II.2.1)
Elnevezés: Karbantartási eszközök és gépek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

16100000-6

További tárgyak:

42900000-5
44423200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum: 2030 Érd, Burkoló utca
40.; HRSZ.: 933
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum részére karbantartási eszközök és gépek beszerzése 146 db
összmennyiségben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Beszerzésre kerülnek többek között megállító táblák, kordon oszlopok, karbantartási eszközök és gépek stb.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék
megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum: 2030 Érd, Burkoló utca
40.; HRSZ.: 933
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum részére orvosi eszközök beszerzése 13 db összmennyiségben a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Beszerzésre kerülnek többek között elsősegélytáska, vizsgálóágyak, gyúrópadok stb.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék
megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
II.2.1)
Elnevezés: Uszodai eszközök
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43324100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum: 2030 Érd, Burkoló utca
40.; HRSZ.: 933
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum részére uszodai eszközök beszerzése 491 db , valamint 10 készlet
összmennyiségben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Beszerzésre kerülnek többek között mentőrudak, mentőövek, rajtkövek stb.
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Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék
megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
II.2.1)
Elnevezés: Sporteszközök
Rész száma: 7
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum: 2030 Érd, Burkoló utca
40.; HRSZ.: 933
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum részére sporteszközök beszerzése 576 db összmennyiségben a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Beszerzésre kerülnek többek között kézilabda kapuk, röplabdaháló és azok tartozékai stb.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék
megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
II.2.1)
Elnevezés: Tanári laborszekrény
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39180000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, 2030 Érd, Fácán köz
1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola részére tanári mosogatós laborszekrény beszerzése 3 db
összmennyiségben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tételes listáját, részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és
műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/
összeszerelés költségét is.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 60 napos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 nappal,
maximum 15 nappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
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)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A II.2.7. pontban megadott 60 napos időtartam naptári napban értendő, nem munkanapra vonatkozik,
azonban az EKR rendszer működéséből adódóan nincs lehetőség napokban megadni a szállítási határidőt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 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 ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7)
bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a
12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi
ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő
felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint
kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében az ajánlatot benyújtó ajánlattevő
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni,
az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumokat a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKRben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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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:
M1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja
az eljárást megindítófelhívás feladásától visszafele számított három év legjelentősebb szállításaira
vonatkozó referenciáit. Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett,
de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kr. 22. § (1)-(2) alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó személy neve és elérhetősége /tel. vagy e-mail
vagy fax/),
• szállítás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• teljesítés aránya (közös teljesítés esetén)
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az eljárás 1. részében a közbeszerzés tárgya 1 db eszközbeszerzése, melyre nem alkalmazható a Kbt. 65.§
(5) bek. foglalt százalékos viszonyítás. Ajánlatkérő így az alkalmasság megítéléséhez az ellenszolgáltatás
összegét alkalmazza a közbeszerzési eljárás 1. részében.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös
ATk együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) pontban
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) pontban foglalt alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában
nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az
esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész AD. pontjában
feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített:
1. rész: legalább nettó 2.000.000,- Ft értékben vegyifülke szállítására vonatkozó szerződésszerűen
teljesített referenciával.
2. rész: legalább 700 darab bútor (íróasztal és/vagy asztal és/vagy öltözőpad és/vagy szék) szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
3. rész: legalább 2 darab hang, video, vizuáltechnika eszköz(mobil hangosításhoz szükséges eszköz/
berendezés és vagy térfigyelő kamera és/vagy LED fal ) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával.
4. rész: legalább 90 darab karbantartási gép/eszköz (kordon és/vagy raklapemelő és/vagy takarító gép és/
vagy magas nyomású mosó) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
5. rész: legalább 8 darab orvosi gép/eszköz (defibrillátor és/vagy elsősegély doboz és/vagy vizsgálóágy és/
vagy gyúrópad) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
6. rész: legalább 300 darab uszodai eszköz (uszodai játékok és/vagy mentőrúd és/vagy mentőöv és/vagy
rajtkő és/vagy bólya és vagy úszólap és/vagy ergonomikus pad) szállítására vonatkozó szerződésszerűen
teljesített referenciával.
7. rész: legalább 400 darab sport eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
8. rész: legalább 1 darab laborszekrény szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával felelhetnek meg.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: valamennyi rész esetében 12 hónap. A jótállásra vonatkozó további információkat a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: Ha az Eladó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit teljesítési határidőre nem teljesíti,
késedelmi kötbér kerül meghatározásra. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelembe esés időpontjától a
tényleges teljesítés napjáig, naptári naponként a szerződés szerinti teljes nettó díj 1 %-a. A késedelmi kötbér
maximuma késedelmenként 15 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek
tekinti, amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítési kötelezettsége alól.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó díj értékének 7,5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 2
alkalommal
érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Vevő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat,
mely esetekben Vevő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási
kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: Vevő abban az esetben érvényesítheti, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít,
vagy amennyiben a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítést követően is hibásan teljesít, és Megrendelő a
szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a
nettó díj 15%-a.
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Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Modern Városok Program keretén belül, TSZ száma: Modern
Városok Program GF /JSZF/986/8/2016; GF/SZKF/1063/8/2016; GF/SZKF/529/9/2017; GF/SZKF/365/8/2018; GF/
SZKF/1105/9/2018; támogatási intenzitás: 100%
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részenként 1-1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
A számlát az eszközök leszállítását, lerakását, kicsomagolását és összeszerelését (adott esetben) és beüzemelését
(adott esetben) követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolást
követően lehet benyújtani.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)
bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak,
ajánlati felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik
meg a tevékenység elvégzése. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (11) bekezdései
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § tekintettel köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerint.
Mértéke a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 (öt) %-ának megfelelő mértékű összeg.
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 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: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §. (1) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított.
2.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt
megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b)
pontjai tekintetében.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
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5.) 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 tevővel köti meg a szerződést.
6.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8.) A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrendszer alkalmazásáról szóló a Közbesz. Hatóság
(KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. ) közzétett útmutatója tartalmazza. Értékelési szempont: A Kbt.
76. § (2) bekezdés c) pont szerinti a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan szempontok, amelyek
között az ár vagy költség is szerepel. 1. értékelési szempont: Fordított arányosítás módszere, 2.értékelési
szempont: Egyenes arányosítás módszere a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint. Az
adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 100 pont.
9.) Az eljárásban való részvétel - az 5. és a 8. részek kivételével - ajánlati biztosíték adásához kötött. Az
ajánlati biztosíték mértéke 1. rész: 30.000,- Ft; 2. rész 300.000,- Ft; 3. rész: 900.000 ,- Ft; 4. rész: 160.000,Ft; 6. rész: 260.000,- Ft; 7. rész: 30.000,- Ft. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni
kell: AT bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény
vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum
elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény elektronikus okirat. Az ajánlati biztosíték befizetési helyeként megjelölt AK-i számlaszám:
10032000-00338367- 00000189
Ajánlatkérő az eljárás 5 és 8. részében nem ír elő ajánlati biztosítékot!
10.) Az ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott, az ajánlattevő által teljes
körűen beárazott ártáblázatot (xls. és aláírt pdf./jpeg.), melyben meg kell jelölni a megajánlott termékek
gyártóját, azonosítóját/típusát, származási helyét (országot), valamint a paraméterek leírását olyan
módon, hogy az előírt műszaki paramétereknek való megfelelését is, mely táblázat szakmai ajánlatnak
minősül. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt.71. § (8) bek.
b) pontjára. Amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírás és ártáblázatban foglalt
követelményeknek, úgy az ajánlat érvénytelen.
11.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell: adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról, a Kbt. 25. §
szerinti
összeférhetetlenségről valamint a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
12.) A műszaki leírásban esetlegesen feltüntetett konkrét típus egy az Ajánlatkérő számára a műszaki
leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja. A
321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció 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 a felhívás II.2.4. pontjában foglaltakra, 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.
13.) FAKSZ: Dr. Sütő Gyöngyi (00732),
14.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban
cégszerűen nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
15.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a további benyújtandó EKR űrlapokat:
- Felolvasólap (EKR űrlap), a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokkal
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- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (EKR űrlap)
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap)
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. szerint (EKR űrlap),
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (EKR űrlap),
- Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap),
- EEKD
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
17.) A IV.2.6. pontban megadott időtartam a hirdetménykezelő rendszer működéséből adódóan csak
hónapban adható meg, azonban az 1 hónap alatt AK 30 napot ért a Kbt. előírási szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (16350/2022)
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: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731254213
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Andrea
Telefon: +36 23522391
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522377
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.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/EKR001092022022/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/EKR001092022022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent István út csomópont tervezés
Hivatkozási szám: EKR001092022022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71000000-8
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Érd, Szent István út és Kossuth Lajos utca kereszteződése forgalomtechnikai korszerűsítéséhez engedélyezési és
kiviteli tervdokumentáció elkészítése, biztonságos gyalogos-átvezetéssel. A tervezési terület az útkereszteződés
középpontjától számított kb. 100-100 m hosszon a Szent István úton teljes (15,30 m) közterületi szélességben (kb.
1530 m2) és a Kossuth Lajos utcán a Vadlúd utca irányába szintén kb. 100 m hosszon teljes (17,30 m) közterületi
szélességben (kb. 1730 m2), illetve kb. 88 m a Kossuth Lajos utca Rómer Flóris tér felé eső ágán (az uszoda
behajtója tervezett kereszteződéstől távolabb eső lekerekítő ívének kezdetéig) teljes közterületi szélességben
(1522 m2).
A 15676/2 hrsz-en lévő üzemanyagtöltő állomás belső közlekedő útvonalainak, berendezéseinek és
közútkapcsolatainak áttervezése, szükség szerint a kb. 133 m hosszú, 12 m közterületi szélességgel rendelkező
Szent László tér (utca)(15676/1 hrsz) bevonásával (kb. 1596 m2).
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: Szent István út csomópont 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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítése:
Ajánlatkérő székhelyére: 2030 Érd, Alsó u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érd, Szent István út és Kossuth Lajos utca kereszteződése forgalomtechnikai korszerűsítéséhez engedélyezési és
kiviteli tervdokumentáció elkészítése, biztonságos gyalogos-átvezetéssel. A tervezési terület az útkereszteződés
középpontjától számított kb. 100-100 m hosszon a Szent István úton teljes (15,30 m) közterületi szélességben (kb.
1530 m2) és a Kossuth Lajos utcán a Vadlúd utca irányába szintén kb. 100 m hosszon teljes (17,30 m) közterületi
szélességben (kb. 1730 m2), illetve kb. 88 m a Kossuth Lajos utca Rómer Flóris tér felé eső ágán (az uszoda
behajtója tervezett kereszteződéstől távolabb eső lekerekítő ívének kezdetéig) teljes közterületi szélességben
(1522 m2).
A 15676/2 hrsz-en lévő üzemanyagtöltő állomás belső közlekedő útvonalainak, berendezéseinek és
közútkapcsolatainak áttervezése, szükség szerint a kb. 133 m hosszú, 12 m közterületi szélességgel rendelkező
Szent László tér (utca)(15676/1 hrsz) bevonásával (kb. 1596 m2).
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Tervező feladatát képezi az üzemanyagtöltő állomás közútcsatlakozásainak felülvizsgálata és újratervezése
beleértve a 15676/2 hrsz.on elhelyezkedő kiszolgáló berendezéseket (pl. benzin, dízel és LPG kútoszlopok,
gázpalack tároló rekeszek, üzemenyag-tároló tartályok betáplálási pontjai stb.)
Szent László tér és Kossuth Lajos utcát összekötő Gárdonyi Géza utca (VIA Futura Kft. 1610/5 tervszámú (2016.08.)
meglévő tervdokumentációhoz csatlakozó) kb. 30 m-es szakaszának 11 m közterületi szélességben történő
tervezése (330 m2).
Tervezéssel érintett terület: Szent István út (hrsz: 15806) ; Kossuth Lajos utca (hrsz: 15677/3) ; Szent László tér (hrsz:
15676/1) ; AVIA üzemanyagtöltő állomás (15676/2 hrsz.) ; Gárdonyi Géza utca (15664 hrsz.)
Az össz. tervezési terület nagysága: 6.708 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.) Az M/2. a) alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 25
2 3.) Az M/2. b) alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, mivel az figyelemmel az ellátandó tervezési feladatra gazdasági
valamint műszaki szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne. A beszerzés tárgyának jellege
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nem teszi lehetővé a több részére történő ajánlattétel biztosítását. A beszerzés tárgyának természetéből adódóan
részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan
a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes feladatok külön szerződésben történő
kezelése az egységes tervezési szemlélet hiányának okán negatívan hatna a beszerezni kívánt tervezési feladat
megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire
is.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt 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 ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7)
bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.
§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának
benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek
a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve
igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében az ajánlatot benyújtó ajánlattevő
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni,
az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumokat a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKRben kell csatolni az ajánlathoz. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
SZ1) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján
Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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SZ1) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A
követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság
meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a SZ1) pontban foglalt alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában
nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az
esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész AD. pontjában
feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
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
alkalmasság követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban; ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap)
belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya
szerinti munkákra (engedélyes terv készítése) vonatkozó igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §
(1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható legyen:
- teljesítéssel érintett terület nagysága (m2)
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, címe (székhely/cím)
- referenciát kiállító személy megnevezése, elérhetősége. (tel/e-mail/fax)
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referenciaigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény
számának megjelölése - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az
alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;
- nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai
nyilvántartásba vétellel a
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szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a
nyilvántartásba vétel
(regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést;
- adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban)
az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai
tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot
Ak egész hónapnak tekinti. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös
ATk együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel
meg (kivéve: M/2.a), az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy
részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/
személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos
módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2)
pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában
nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az
esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában
feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6
évben (72 hónap) megkezdett, legalább 4.500 m2 területet érintő útépítési és/vagy útjavítási, és /vagy
útfelújítási tervdokumentáció elkészítése feladatokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Folyamatos teljesítés esetén az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső tényleges
igazolt teljesítések vehetők figyelembe időarányosan.
Az előírt alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is igazolható.
M/2.a): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő 266/2013. Kr. szerinti KÉ-K tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű
végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (36 vagy 60 hó)
rendelkező szakemberrel.
M/2.b): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő 266/2013. Kr. szerinti GO tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű
végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (36 hó) rendelkező
szakemberrel.
Az M/2/a és az M/2/b pont szerinti szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz ugyanazon egy fő
személy megjelölhető mindkét alkalmassági feltételre.
A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt)
rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel az alábbiak
szerint: KÉ-K, GO jogosultság.
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A fenti követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba
vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. §
(4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
Az ajánlatkérő az előírt jogosultság meglétét magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi.
Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, úgy a
szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság
megszerzésének időpontját.
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: 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a késedelemmel érintett
kötbérterhes teljesítési mérföldkőhöz tartozó rész- vagy végszámlán elszámolandó szerződés szerinti Tervezői
Díjrész nettó összegének 1 (egy) % naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) %.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 20 (húsz) %.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői díj 10 (tíz) %, mely 2 alkalommal érvényesíthető.
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mely nyertes
ajánlattevő választása szerint – a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesíthető.
Nyertes AT-ként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt
(rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Megrendelő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja, 1. résszámla: a teljes tervezési díj 40%-nak megfelelő
összegről az útépítési engedélyezési tervek engedélyező hatóság részére történő szerződésszerű benyújtását,
átadását követően; 2. résszámla: a teljes tervezési díj 55%-ának megfelelő összegről a hiánytalan és szolgáltatói/
kezelői jóváhagyásokkal rendelkező kiviteli tervek elkészítését és átadását követően; végszámla benyújtására: a
teljes tervezési díj 5%-nak megfelelő összegről a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása
után (ideértve az esetleges jogorvoslati eljárások jogerős lezárásáig történő közreműködést is).
A szerződés finanszírozása az „Modern Városok Program” támogatási szerződés száma: GF/JSZF/1045/12/2016,
GF/JSZF/314/3/2019, GF/SZKF/358/8/2018, GF/JSZF/315/3/2019 forrásból történik
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (11) bekezdései
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. (https://ekr.gov.hu)
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §. (1) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, továbbá AT
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan, továbbá AT-nek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az
ajánlatban meg kell jelölni a szerződésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
2.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell
a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
3.) A Kbt. 35. § (8), (9) bekezdése alapján az AK a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) alapítását kizárja mind AT-k, mind közös AT-k vonatkozásában.
4.) AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
5.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról hogy
van-e
folyamatban változásbej-i eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbej-i eljárás, úgy arról nyilatkozni
szükséges.
6.) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd illetve kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági
szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő
által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia
kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
7.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8.) AK a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdését alkalmazza.
9.) Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az AT általi magyar
nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
10.) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról az EKR rendszerben rendelkezésre álló EKR
űrlapokon:
- Felolvasólap
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
- NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.,
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.,
- NYILATKOZAT üzleti titokról,
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- NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről
- EEKD.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell: adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról, a Kbt. 25. §
szerinti
összeférhetetlenségről valamint a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról .
11.) AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania ajánlatához. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell:
-a minőség értékelési szempontokra megajánlott szakember nevét és
- a minőségi értékelési részszempontokra tett megajánlását.
A minőségi értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására AT-nek a szakember saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát kell benyújtani, amely nem képezi a szakmai ajánlat részét.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
12.) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont
alapján bírálja el figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Az
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
pont, a pontkiosztás módszere:1. sz. érték.i szempont: fordított arányosítás, 2.-3. sz. érték.szempont:
egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
13. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
14.) A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltétele, hogy az AT-ként
szerződő fél köteles a szerződés hatálybalépését követően, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan
érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni,
melyről ajánlatában nyilatkoznia szükséges. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 5 millió
HUF /káresemény, min. 10 millió HUF/szerződéses időtartam. Részletes feltételeket a szerződéstervezet
tartalmaz.
15.) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 41/C. § (4) bek.
szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a dokumentációban
megadott elérhetőségek irányadóak.
16.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal és elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a tartalmazza. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján az
EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok formátuma: .jpeg, vagy .pdf. A
dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
17). FAKSZ: Dr. Sütő Gyöngyi (00732)
18). A IV.2.6. pontban megadott időtartam a hirdetménykezelő rendszer működéséből adódóan csak
hónapban adható meg, azonban az 1 hónap alatt AK 30 napot ért a Kbt. előírási szerint .
19.) Ajánlatkérő a projekt befejezési határidejének meghosszabbítására irányuló határidő-módosítási
kérelmet kíván benyújtani mely alapján a közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes
közbeszerzési eljárás, azaz a szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint az alábbi esetben lép hatályba:
A szerződés hatálybalépésének feltétele a befejezési határidő meghosszabbítására irányuló határidőmódosítási kérelem Támogató részéről történő elfogadása, és minderről Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő
által történő értesítése.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés az aláírástól számított
180 napon belül nem lép hatályba, úgy a szerződést a felek megszűntnek tekintik. A szerződés ezen
okból történő megszűnése esetén Ajánlatkérő felé semmilyen követelés (megtérítési igény, stb.) nem
érvényesíthető. Részletes feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéstervezet tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (16834/2022)
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: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10893850244
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh András
Telefon: +36 145541004331
E-mail: olaha@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu
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/EKR001164972022/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/EKR001164972022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelhelyezés és kezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dugulás elhárító célgép 3 db
Hivatkozási szám: EKR001164972022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34144000-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében 3 db dugulás elhárító célgép beszerzése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
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 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: Dugulás elhárító célgép 3 db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34144000-8

További tárgyak:
34144431-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében Ajánlatkérő részére 3 darab új max. 7000kg/db össztömegű zárt (furgon jellegű)
dobozos kivitelű, duguláselhárító célgép (a továbbiakban: célgép) beszerzése az ajánlati dokumentációban
részletezett műszaki paraméterekkel, a megjelölt tartozékokkal együtt. A raktérben elhelyezett CE minősítéssel
rendelkező magasnyomású - mosóberendezés rendelkezzen legalább 2 köbméteres víztartállyal. A nagynyomású
mosóberendezés üzemi nyomása min. 150 bar, a vízszállítása minimum 100 liter/perc és rendelkezzen
vízelfogyás elleni védelemmel. A megajánlott célgépeknek rendelkezniük kell legalább EURO VI. norma szerinti
minősítéssel.Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a célgép használatának betanítása, a célgép forgalomba
helyezésével kapcsolatos eljárásban Ajánlatkérő képviselete. A részletes műszaki feltételeket, a célgép forgalomba
helyezésével és átadásával kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás – Teljes körű kilométer és üzemóra korlátozás nélküli garancia
mind az alvázra, mind a felépítményre. (hónap) (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 1
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 9
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 3db dugulás elhárító célgépet kíván beszerezni, a beszerzés tárgya a műszaki és gazdasági
ésszerűséget figyelembe véve nem osztható.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm.
rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-5. §-aira, illetve 7. §-ára is.
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67.§ (4) bekezdés).
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
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Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III.
Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/
tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete
szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő
- az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns
információhoz, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§-a szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás] Amennyiben Ajánlattevő
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 alkalmassági igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. szempont esetében a Kbt. 67. § (1) szerinti
nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást
nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. részének „alfa” szakaszának kitöltése.
M.1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését,
különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.
A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak minimum tartalmaznia kell:
- a szállítás tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,
- szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- szállított mennyiség (dugulás elhárító célgép – db. szám)
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap)
- saját teljesítés mértékét
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítések a szerződéseknek és az előírásoknak megfelelően történtek-e.
A referenciákat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§(1)-(2) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell
igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A szállítás tárgyát olyan részletességgel kell
megadni, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban vagy alvállalkozóként
végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett
részt.
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Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívás M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan szerződéssel
kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt fogadja el,
amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt. Ebben az esetben
ajánlattevő adja meg a saját teljesítés mértékét - az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki
mennyiségi tartalomban.
Folyamatban lévő árú beszerzés esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó
bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie. Ajánlatkérő az eljárást
megindító hirdetmény feladásának napjáig befejezett (rész)teljesítést fogad el.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat, veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont, 21. § (1a) bekezdés, 21/A. §, 22. § (1)-(2)
bekezdés]
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján és a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet
igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés
során az EKR-ben előzetesen rögzítette. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (6a.) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db maxim 7000kg
összetömegű magasnyomású mosóberendezéssel rendelkező dugulás elhárító célgép szerződésszerűen
teljesített szállítására vonatkozó referenciával.
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 késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő, amelyek részletes szabályait a
dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
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Részszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget nyújt. Előlegfizetés a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A számlák az igazolt teljesítést követően, a Kbt.135.§(1),(5)-(6) és a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdésével összhangban
kerülnek kiegyenlítésre.
A teljesítést igazoló okiratoknak a számlák mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
A számlák kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, az igazolt teljesítést követően a jogszabályoknak
megfelelően kiállított eredeti számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem
munkanap, a megelőző utolsó banki napon. Ajánlatkérő elektronikus számlát elfogad.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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)
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján,
figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. tv. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján kerül sor a
https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2.Ajánlattevő ajánlatában csatolja:
a) a felolvasó lapot kitöltve, ennek alátámasztására az ajánlati ár bírálati szempont részletezését
változatlan szerkezetben, kitöltve
b) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot
c) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) szerint
d) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel
egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást
e) nyilatkozatot, hogy a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésre vonatkozó közzétételi szabályokat
megismerte; a tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza
f) nyilatkozatot a szállításra kerülő célgépek EURO VI. norma szerinti minősítésről
g) nyilatkozat a nagynyomású mosóberendezés CE minősítéséről,
h) a megajánlott célgépekre vonatkozó műszaki ajánlatát a dokumentációban megadott táblázatos
formában a megajánlott célgép típusának megjelölésével; műszaki ajánlatában határozza meg a
megajánlott kombinált célgép tartálya ellenőrzésére vonatkozó adatokat
i) a megajánlott célgépekre vonatkozóan nyilatkozatát, amely szerint vállalja a megajánlott célgép
forgalomba helyezéséhez szükséges teljes eljárás lebonyolítását, a forgalmi rendszám beszerzését,
mindezzel kapcsolatosan az illetékes hatóságok előtti eljárást
j) nyilatkozatot, amely szerint vállalja, hogy nyertessége esetén a megajánlott célgép átadás-átvételi
eljárása során legalább 1 napos betanítást biztosít mind a hordózó gépjármű mind a gépjárműbe épített
magasnyomású mosóberendezés vonatkozásában.
k) a megajánlott célgépre vonatkozóan a tengely terheléséről szóló kimutatást
l) nyilatkozatát, amely szerint a megajánlott célgép tartálya a 2/2016 (I.5.) NGM rendelet és a 44/2016 (XI.
28.) NGM rendelet alapján nem minősül nyomástartó edénynek
m) közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § szerint közös ajánlattevők között létrejött
együttműködési megállapodás másolatát, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében
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előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá a közös ajánlattevők
munkamegosztását a feladatok tekintetében. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerinti meghatalmazást.
n) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
o) dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat
Amennyiben ajánlattevő a kért dokumentumokat nem csatolja, akkor ajánlata – a Kbt. 71. § és 73. § (1) d)
pontja figyelembe vételével – érvénytelennek minősül.
3. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) c) szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám: 1-10. AK az 1. bírálati részszempontra (Vállalt jótállás – Teljes körű
kilométer és üzemóra korlátozás nélküli garancia mind az alvázra, mind a felépítményre. (hónap)
(minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)) adott ajánlati elemeket egyenes arányosítással értékeli.
(súlyszám:1) AK az 2. bírálati részszempontra (Nettó ajánlati ár) fordított arányosítással értékeli.
(súlyszám:9).
4. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az M.1., alkalmassági feltételeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőknek
is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények
tekintetében.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
6. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai szerint
kell eljárni.
7. Az órában meghatározott időpontok a budapesti pontos idő szerint értendők.
8. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell
elkészíteni, illetve magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10. FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc, lajstromszám:00362
11. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.
12. AK nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8)-(9) alapján közös gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
13. A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultáció került meghirdetésre.
A konzultáció eredményéről szóló összefoglaló elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR001015582022/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:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (17131/2022)
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: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15323871209
Postai cím: Sumen Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Danyi Zoltán
Telefon: +36 52529920
E-mail: danyizoltan@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723972022/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/EKR000723972022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiállítás2 – GINOP-7.1.9-17-2018-00024
Hivatkozási szám: EKR000723972022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39154000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében megújuló
létesítményekben kiállítási tartalmak előkészítése, megvalósítása, a kiállítási tárgyak beszerzése és/vagy
legyártására, installálása és beüzemelése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítás – Szekérállás és Hortobágy Info
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30213000-5

További tárgyak:

30231300-0

Kiegészítő szójegyzék

30231320-6
32342200-4
38652100-1
45451000-3
79530000-8
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy, Petőfi tér 2. és 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] projekt keretében a Pásztormúzeumot
befogadó egykori szekérállás (a továbbiakban: Szekérállás), valamint a korábban Körszín elnevezésű kiállítóépület
(a továbbiakban: Hortobágy Info) megújítása körében az alábbi feladatok elvégzése.
Szekérállás
A gépészeti és személyzeti blokktól eltekintve az egész épület az örökség-bemutatás teréül szolgál. A kiállítás
kb. 480 négyzetméteren valósul meg. A Szekérállás az egész fejlesztés központja. Építészeti felújítást követően
egy egybefüggő, egységes belső terű, nyitott fedélszékkel rendelkező, négyévszakos (fűthető, hűthető), a két
szárnyaskapu között hurokszerűen, a bejárathoz visszatérő látogatóáramlást lehetővé tevő kiállítótérré alakul.
Fő attrakcióhelyszínként a desztinációs élménylánc kiindulópontja lesz, ahol a látogató egy korszerű, interaktív
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(látogatókat aktívan bevonó), a fő látogatói szegmensek igényeire adaptált narratívákat felvonultató kiállítási
tartalommal találkozik. [Jelen rész tekintetében az interaktív tartalmak száma: 21 db.]
Hortobágy Info
A személyzeti helyiségektől eltekintve a mintegy 150 négyzetméteres épület információs központként a látogatók
tájékoztatását szolgálja. A desztináció turisztikai szolgáltatásairól élőszóban, print és elektronikus formában
zajló tájékoztatás mellett az attrakciókba szóló különböző belépőjegy-csomagok értékesítésének is elsődleges
helyszíne.
Az alapfunkciókat egészíti ki az ajándékbolt, elsősorban a Hortobágy márkába tartozó termékekkel.
Az épület kiegészül egy, a bemutatási arculatba illeszkedő épületkommunikációs rendszerrel.
Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató informatikai (IT)
alaphálózat kiépítésére is, melynek nyomán a nyertes ajánlattevőnek együtt kell működnie a másik két rész
nyertes ajánlattevőjével.
A nyertes ajánlattevő feladata a Szekérállás és Hortobágy Infó kiállításainak létesítéséhez szükséges alábbi
eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, használatának betanítása.
A szállítandó eszközök mennyiségi paraméterei:
− 587 m2 falgrafika, dekoráció, üvegmatrica,
− 40 db múzeumi fülhallgató,
− 7 db képernyő,
− 9 db érintőképernyő,
− 5 db projektor,
− 19 db lejátszó mini PC,
− 25 db ülőke,
− fordítás magyar nyelvről 5 idegen nyelvre (max. 156 000 leütés), továbbá fordítás magyar nyelvről angol nyelvre
(max. 344 000 leütés),
− a fentiek lektorálása,
− 68 db fotó beszerzése,
− 150 db kiállítási tárgy/műtárgy biztosítása.
Amennyiben az ajánlatkérő jelen felhívásban vagy az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, azzal egyenértékű
gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
A nyertes ajánlattevő feladata a kiállítások teljes körű megvalósítása (előkészítés, a kiállítási tárgyak beszerzése
vagy legyártása, installálás, beüzemelés), melynek keretében különösen az alábbiakat kell elvégezni:
− grafikai és nyomdai megvalósítás,
− díszletezés,
− 3D animáció és modellezés,
− programozás,
− egyedi interaktív kiállítási eszközök megvalósítása,
− interaktív digitális tartalmak megvalósítása,
− idegen nyelvi fordítás (angol, német, orosz, lengyel, francia) és lektorálás.
A kiállítás teljes körű megvalósításába a nyertes ajánlattevő (adott esetben az alkalmassági feltételek körében
meghatározott szakemberek mellett) köteles legalább az alábbi szakembereket bevonni:
- kurátor vagy kiállítás rendező,
- ipari termék- és formatervező mérnök,
- etnográfus (néprajzos),
- felsőfokú végzettségű (mérnök)informatikus.
A fenti szakemberek bevonása történhet munkaviszony keretében, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
vagy alvállalkozói jogviszonyban is.
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A nyertes ajánlattevő köteles továbbá a máshonnan kölcsön venni kívánt műtárgyakra vonatkozó háromoldalú
szerződés(ek) megkötésében való részvételre.
Az elvégzendő feladatok, biztosítandó áruk, termékek, stb. részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 6
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy jelen rész nyomán kötendő szerződés hatályba lépésére
a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók, ugyanakkor az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy
fenti pontban szereplő szerződéses időtartam, a szerződés teljesítésének határideje nem lehet későbbi 2023.
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március 31-nél (a projekt fizikai befejezése), illetve – amennyiben a projekt fizikai befejezésének időpontja
meghosszabbításra kerül – a meghosszabbított időpont.
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítás – Látogatóközpont
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213000-5

További tárgyak:

30231300-0
30231320-6
39133000-3
39154000-6
79530000-8

79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy, Petőfi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] projekt keretében a Látogatóközpont
első épületblokkjában és annak hátsó épületblokkjában található Pusztai Kincsestárban kiállítási tartalmak
megvalósítása.
Látogatóközpont (első épületblokk)
A Látogatóközpont első épületblokkjában a földszinti és emeleti kiállítóterek, recepciós terület és közlekedőterek,
ajándékbolt, kávézó, emeleti konferencia helyiségek (összterület: kb. 400 + 200 m2) érintettek a kiállítás
megvalósításával.
A földszinten megvalósítandó kiállítás minden elemében új. Az emeleti, jelenleg meglévő „Darvak világa” kiállítás
egyes elemei megújulnak részben az arculati egység elérése, valamint a műszaki állapot javításának céljával. Ezen
túl az emeleti kiállításban is helyet kapnak teljesen új tartalmi elemek, azok teljes eszközrendszerével.
Pusztai Kincsestár (hátsó épületblokk)
A Pusztai Kincsestár a Látogatóközpont hátsó épületszárnyának helyiségeiben valósul meg. Berendezési
tárgyainak egy részét az ajánlatkérő biztosítja. Tartalmát és interpretációs céljait tekintve az épület fő részének
tartalmi kiegészítője, az edukációs jelleg erősítését célzó beavatkozási helyszíne.
A kiállítás hagyományos kiállítási megoldásokat ötvöz korszerű információ-technológiai elemekkel.
A projekt céljaival összhangban az egyéb terekben (pl. kávézó, közlekedő terek) is megjelennek a világörökségi
helyszín értékeit közvetítő tartalmi és arculati elemek. Továbbá megújul az ajándékbolt berendezése. Fentieken
túl egységes vendégirányítási és tájékoztatási, épületkommunikációs rendszer létesül az épületen belül.
Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató print anyagok
(kiállítási ismertetők) beszerzésére is, melynek nyomán a nyertes ajánlattevőnek együtt kell működnie a másik két
rész nyertes ajánlattevőjével.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által kialakítandó Látogatóközpont és benne a Pusztai Kincsestár
kiállításainak létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, használatának
betanítása.
A szállítandó eszközök mennyiségi paraméterei:
- felületképzés (227,4 m2),
- 17 db vitrin,
- 7 db képernyő,
- 2 db érintőképernyő,
- 9 db lejátszó mikro PC,
- 66 db archív fotó beszerzése,
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- 7 db archív film beszerzése,
- 7 db kiállítási bútor beszerzése,
- 98 db kiállítási tárgy beszerzése,
- 145 db kiállítási műtárgy biztosítása,
- 83 000 db kiadvány, leporelló,
- 13 db Roll up, pop up és 1 db pulpitus,
- fordítás magyar nyelvről 5 idegen nyelvre (leütésszám: max. 156 000 leütés) és lektorálás,
- elektromos (erős áramú) hálózat kiépítése a kiállítótermekben.
Jelen rész tekintetében az interaktív tartalmak száma: 20 db.
Amennyiben az ajánlatkérő jelen felhívásban vagy az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, azzal egyenértékű
gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
A nyertes ajánlattevő feladata a kiállítások teljes körű megvalósítása (előkészítés, a kiállítási tárgyak beszerzése
vagy legyártása, installálás, beüzemelés), melynek keretében különösen az alábbiakat kell elvégezni:
− grafikai és nyomdai megvalósítás,
− díszletezés,
− 3D animáció és modellezés,
− programozás,
− egyedi interaktív kiállítási eszközök megvalósítása,
− interaktív digitális tartalmak megjelenítésének megvalósítása,
− fordítás magyar nyelvről 5 idegen nyelvre és lektorálás (max. 156.000 leütés).
A kiállítás teljes körű megvalósításába a nyertes ajánlattevő (adott esetben az alkalmassági feltételek körében
meghatározott szakemberekkel együtt) köteles legalább az alábbi szakembereket bevonni:
- kurátor vagy kiállítás rendező,
- etnográfus (néprajzos),
- felsőfokú ipari termék- és formatervező mérnök.
A fenti szakemberek bevonása történhet munkaviszony keretében, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
vagy alvállalkozói jogviszonyban is.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá a máshonnan kölcsön venni kívánt műtárgyakra vonatkozó háromoldalú
szerződés(ek) megkötésében való részvételre.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 6
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy jelen rész nyomán kötendő szerződés hatályba lépésére
a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók, ugyanakkor az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy
fenti pontban szereplő szerződéses időtartam, a szerződés teljesítésének határideje nem lehet későbbi 2023.
március 31-nél (a projekt fizikai befejezése), illetve – amennyiben a projekt fizikai befejezésének időpontja
meghosszabbításra kerül – a meghosszabbított időpont.
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítás – „Okos tartalom” szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213100-6

További tárgyak:

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

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy, Petőfi tér 2. és 9., Hortobágy 100/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében kiállítási AR/
VR tartalmi elemek, multimédia guide rendszer (MG) és digitális turisztikai információs rendszerek és „okoskönyv”
elkészítése, megvalósítása.
Jelen projekttel érintett Látogatóközpontban, Pusztai Kincsestárban, valamint a Szekérállásban és a hozzá
kapcsolódó Hortobágy Infó épületében korszerű kiállítási tér jön létre, ahol a fenti látogatói élményt fokozó
modern információ-technológiai megoldásokat alkalmazó tartalmak és az azokat kiszolgáló informatikai
rendszerek kerülnek megvalósításra, kiépítésre az alábbiak szerint.
1. „Madarászles a Hortobágyon” – VR attrakció
A látogató egy stilizált madárlesbe feküdve/állva egy, a VR technikát rejtő "távcsövön" keresztül átélheti, milyen
lehet becserkészni és megfigyelni bizonyos ritka madárfajokat a Hortobágyon.
A VR rendszer részei: 3 db hordozható, távcsőnek látszó, egyedi építésű, additív technológiával tervezett, 3D
nyomtatott, drótnélküli VR szemüveg min. 1280x800p felbontású megjelenítő, legalább 4 óra akkumulátor idő
egyszeri feltöltéssel.
A VR „szemüvegek” (összesen: 3 db) teljesen automatikusan indítják és állítják meg az élményt, üzemeltető nem
szükséges. Az egyedileg gyártott VR szemüvegre a speciális tartalom lejátszására alkalmas egyedi lejátszó és
vezérlő szoftver (applikáció). A rendszer része az egyedileg készített, automatikus töltő, tartó berendezés.
Az ajánlatkérő által biztosítandó 360 fokos, 4k minőségű VR videó tartalom installálása.
Leszállítandó továbbá 2 db látogatói monitor, 2 db les-állás díszlet, nádas környezet imitáció és az ehhez
szükséges egyéb díszletelemek (dizájn festés, sás, nád imitáció).
Feladatok:
- az egyedileg gyártott VR szemüvegre a speciális tartalom lejátszására alkalmas egyedi lejátszó és vezérlő szoftver
(applikáció) komplett műszaki és tartalmi tervezése és kivitelezése,
- a műszaki eszközök és VR digitális tartalmak beszerkesztése,
- Madarászles terem belső kialakítása,
- Madarászles terem dekoráció,
- magyar és angol nyelvű játékismertető (használati útmutató) készítése, kihelyezése.
2. „A Hortobágy lelke, szekérutazás négy évszakon át” – VR attrakció
A látogatók a nyolc személyes, szekeret formázó, mozgó szimulátor platformra felülve, az előre legenerált 3D, 360
fokos CGI virtuális valóság animációs térbe kerülnek. Izgalmas speciális effektusok segítik az immerziót (illat, szél,
hő, pára) a mozgó szimulátor játékplatform teljes szinkronban mozog a VR szemüvegben látható CGI animációval,
így a VR térben történő mozgások / erőhatások fizikai térben is megjelennek, hatnak a látogatóra.
Feladatok:
- a VR szemüveg beszerzése és az egyedi VR tartalmak fejlesztése a speciális tartalom lejátszására alkalmas egyedi
lejátszó és vezérlő szoftver (applikáció) elkészítése,
- mozgó szimulátor fejlesztése és építése,
- komplett műszaki és tartalmi tervezés,
- műszaki eszközök, berendezések beszerzése,
- a működéshez szükséges gépészeti rendszer kivitelezése,
- VR-attrakció terem berendezése az ajánlatkérő által biztosított tablókkal, vitrinekkel és eszközökkel
- magyar és angol nyelvű játékismertető (használati útmutató) készítése, kihelyezése.
Szállítandó eszközök, berendezések különösen:
- 6 m2 szekérutazás terem dekoráció,
- 1 db szekérutazás imitáció,
- 10 db vezeték nélküli AIO (All In One) VR sisak, kapcsolódó kiegészítő berendezésekkel (micro-kontrollerek,
egyedileg, ütemezetten vezérelt szél, hő, pára, valamint illat-technikai berendezés és ezek tartozékai;
fénytechnikai kiegészítő berendezések, LED és hangulat/élmény világítás),
- 1 db kiszolgáló számítógép,
- 1 db micro-kontrollerrel vezérelhető, mozgó szimulátor platform,
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- 4 db kontrol és látogatói megjelenítő-kijelzők,
- 1 db RFID ellenőrző kapu a látogató (bérelt) tabletek védelmére.
3. A tourinform tevékenységet segítő digitális turisztikai információs rendszerek:
3.1. HNP turisztikai térképfal – totemoszlop (Látogatóközpont fogadótér, illetve Hortobágy Infó épülete)
Az érintőképernyőn alaphelyzetben a térképes oldal látszik. A látogató az érintőképernyős monitor kezdő
képernyőjén a Hortobágy - Tisza-tó desztinációk kivágatát tartalmazó alaptérképen választ ki egy-egy attrakciót az
azt megjelenítő POI (pont) megérintésével. A képernyőn a térkép melletti infóablakban weboldal sablonszerűen
szöveges és multimédiás információk segítségével történik az egyes attrakciók bemutatása, és automatikusan
elindul az ebbe beágyazott kisfilm, olvashatóvá válnak a szöveges leírások és megtekinthetőek a képek.
A megjelenítő monitor és az azt vezérlő PC egy totemoszlopba kerül beépítésre, mely előtt állva egy
mozgásérzékelő helyezi üzembe az egységet, és az egység használata közben a látogatók dátumhoz és
időponthoz kötött attrakcióválasztásait a rendszer anonim jelleggel adatbázisba rögzíti. A rendszer képes
az összegyűjtött adatokat a kialakított adatstruktúrának megfelelően kielemezni és diagramok formájában
megjeleníteni. A rendszer képes legyen az összegyűjtött adatokat a kialakított adatstruktúrának megfelelően
kielemezni és diagramok formájában megjeleníteni.
A térképfalon megjelenítendő attrakciók száma egy tartalomkezelő rendszeren keresztül a megrendelő által
bővíthető legyen. A kisfilmeket, képeket, szövegtartalmakat az ajánlatkérő biztosítja.
Az elvégzendő feladatok különösen:
- Backend szerver szoftveres kommunikációs interfész az MG (rendszerhez
- Statisztikai és Interaktív Térkép modul fejlesztése aktív MG kapcsolattal
- egyedi hardver építés,
- fejlesztett program installálása a meglévő eszközökre (monitor és PC).
3.2. Digitális vendégkönyv egység (Látogatóközpont fogadótér)
A megjelenítőn a látogatást követő tapasztalatok, vélemények felmérésére alkalmas kérdőív hívható le (6
nyelven), megrendelő által szerkeszthető tartalommal, automatizált képernyő váltásokkal. Az itt tárolt adatok
statisztikai kielemzése is automatizált feldolgozású MG rendszerbe kerül becsatornázásra.
Szállítandó eszköz: 1 db érintő képernyős monitor.
3.3. Digitális vendégkönyv megjelenítő (Szekérállás)
Ezen egység tartalmazza mind a látogatói visszajelzések monitorozására alkalmas szoftvert, és háttér honlapot,
mind a megjelenítést szolgáló hardver-konfigurációt.
Egy online felületet kell kialakítani, melynek a megvalósuló új kiállítások mindegyikében elérhetőnek kell
lennie. A fejlesztés során kell elkészíteni egy online felületet (vendégelégedettségi honlap), melyre belépve a
látogatónak saját okos eszközén, ill. otthona kényelméből, saját PC eszközén nyílik lehetősége az elégedettségi
kérdőív kitöltésére. A weboldal elérését a desztináció marketing célú online felületein, a helyszíni installációkon
elhelyezett, valamint a látogatóknak kínált kiadványokban található kód segíti.
Folytatás a II.2.14) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy jelen rész nyomán kötendő szerződés hatályba lépésére
a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók, ugyanakkor az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy
fenti pontban szereplő szerződéses időtartam, a szerződés teljesítésének határideje nem lehet későbbi 2023.
március 31-nél (a projekt fizikai befejezése), illetve – amennyiben a projekt fizikai befejezésének időpontja
meghosszabbításra kerül – a meghosszabbított időpont.
A II.2.4) pont folytatásaként:
A rendszer lehetőséget ad mind a helyszíni instant, mind a kiállítás meglátogatását követő véleménynyilvánításra.
Kiadványokban, vagy más módon részére eljuttatott online felület felkeresésével, valamint úgy, hogy a látogatását
követően fejti ki véleményét a kiállításról, a programról.
További vendégkönyv funkcióra dedikált monitorokat kell elhelyezni és beüzemelni a kiállításokban.
Szállítandó: 1 db érintő képernyős monitor, PC-vel. beüzemelni az ajánlattevőnek a szállítandó, új monitort és az
ajánlatkérő által biztosítandó, már meglévő monitort egyaránt szükséges.
3.4. Recepció – menetrendi tájékoztató (Látogatóközpont fogadótér)
A megjelenítőn látogatói információk jelennek meg, az ajánlatkérő által egy tartalomkezelő rendszer segítségével
szerkeszthető tartalommal, automatizált képernyő váltásokkal.
A monitor adattartalmát a belső hálózaton keresztül a rendszernek azonnal tudni kell frissíteni, a rendszergazda és
az információs pultban dolgozó kezelő személy által is.
Elvégzendő a szükséges szoftver- és tartalomfejlesztés (info panel), valamint a szükséges szerelések.
Szállítandó különösen:
- 1 db imázsfilm vetítésére alkalmas monitor,
- 1 db média lejátszó imázsfilm vetítő egységhez
- 1 db látogatói információkat megjelenítő képernyő,
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- 1 db WiFi kapcsolattal rendelkező microszámítógép a tartalomkezelő CMS tartalom feltöltéséhez, kezeléséhez,
megjelenítéséhez.
3.5. Menetrendi tájékoztató (Hortobágy Infó pult és külső fal)
A 3db, az ajánlatérő által biztosítandó megjelenítőn látogatói információk láthatók, az ajánlatkérő által
szerkeszthető tartalommal, automatizált képernyő váltásokkal.
Elvégzendő feladat az előző pont alapján fejlesztett szoftver installálása ezen 3 db megjelenítőre is, egyúttal a
megjelenítők rögzítése a mennyezetre, ill. a falra.
4. Az „okoskönyv”.
Egy 160 oldalas, albumszerű, hagyományos nyomdatermék, amelynek tartalma mobil (okos) eszközökkel
kiterjeszthető a virtuális térben. A kiterjesztett tartalmat a könyv olvasója saját eszközére letöltött applikáció
segítségével tudja elérni.
Az elvégzendő feladat a könyv komplett előállítása, beleértve a nyomdai előkészítést, 1000 pld nyomdai
kivitelezését, továbbá „okostartalom” fejlesztése az „okoskönyv”-höz.
A fejlesztett tartalmak egy része az okoskönyvben, míg bizonyos része a kiállítás fizikai installációinál (ARtartalmak a Szekérállásban, Látogatóközpontban, Pusztai Kincsestárban és a projekt egyéb helyszínein), az MG
rendszer segítségével is felhasználásra, megjelenítésre kerül.
5. A multimédia guide rendszer (MG)
A látogatók élményét növelő és a múzeumi munkatársak munkáját segítő szolgáltatásokat felölelő rendszer.
A kiállítási többlet okostartalmakat, valamint a kiállítás elsődleges interpretációs síkját képező tablószövegek
nyelvi és vizuális akadálymentesítését ez, a Látogatóközpont, Pusztai Kincsestár, Szekérállás kiállítótereit átfogóan
lefedő, Android és IOS applikációval is működő, tartalomkezelő és -szolgáltató rendszer biztosítja, amely a
látogatók saját okoseszközével, illetve kölcsönözhető okoseszközökkel is működik. Az MG applikációba integrált
tartalmak a kiállítási terek fizikai installációi által tartalmazott markerek segítségével hívhatók le.
A rendszer magába foglalja a látogatók saját okoseszközén vagy az üzemeltető által biztosított okoseszközökön
futtatható alkalmazást és ennek menedzselését végző webes felülettel rendelkező backend rendszert, valamint az
okostartalmakat.
Elvégzendő feladat különösen az MG applikáció fejlesztése és az MG tartalomfejlesztés.
Szállítandó eszközök különösen:
− 4 db a látogatók által kölcsönözhető AR szemüveg,
− 10 db a látogatók által kölcsönözhető tablet,
− 4 db lopásgátló kapurendszer.
Az „Okoskönyv”, VR játékok és rövid ismertetők digitális vendégkönyvben és a térképfal esetében a nyertes
ajánlattevőnek gondoskodnia kell az angol nyelvre való fordításról és lektorálásról, a „Térképfal-totem” esetében
pedig gondoskodnia kell angol, német, francia, orosz és lengyel nyelvre való fordításról és lektorálásról.
Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató okos és multimédia
guide (MG) tartalmak és rendszer kiépítésére is, melynek nyomán a nyertes ajánlattevőnek együtt kell működnie a
másik két rész nyertes ajánlattevőjével.
A fenti feladatok körű megvalósításába a nyertes ajánlattevő (az alkalmassági feltételek körében meghatározott
szakemberekkel együtt) köteles legalább az alábbi szakembereket bevonni:
- grafikus vagy művészeti grafikus,
- felsőfokú végzettségű informatikus,
- nyomdai előkészítő vagy kiadványszerkesztő technikus.
A fenti szakemberek bevonása történhet munkaviszony keretében, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
vagy alvállalkozói jogviszonyban is.
Amennyiben az ajánlatkérő jelen felhívásban vagy az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, azzal egyenértékű
gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
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Az elvégzendő feladatok és a szállítandó berendezések, áruk részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció
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: Mindegyik rész tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Mindegyik rész tekintetében
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a
3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD)
benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevő köteles a többi közös ajánlattevőre vonatkozó
EEKD-t is benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (5) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles
igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi
tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges
csatolnia.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 15. §-a.
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésére, a 14. és 16. §-ára, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 64. §
szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt.
62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerint
gazdasági és pénzügyi helyzet igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell
az ajánlatkérő tudomására hozni:
Mindegyik rész tekintetében
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában
minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
− a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
− a pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontja,
− a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó
sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági
követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az
alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármelyik
rész tekintetében, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon
belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
[Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladását megelőzően megszűnt számlákat nem kívánja vizsgálni.]
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő,
ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a
műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell
az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik rész tekintetében:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb szállításokra vonatkozó referenciák
ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint. A referenciának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
- a szerződés tárgyának és azok releváns mennyiségének ismertetése,
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- a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberek személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, képzettség,
szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez
mellékelni kell a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát, továbbá
a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az
alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai
alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan
részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló
dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell
benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére az 1. és a 2.
rész tekintetében, ha az ajánlattevő
- [M.1)] nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen legalább
15 db, kiállításhoz kapcsolódó interaktív tartalom szállítására és/vagy megvalósítására
(fejlesztésére), továbbá összesen 200 m2 grafikai felület tervezésére és/vagy gyártására vonatkozó
referenciával;
- [M.2.1)] nem tud bevonni legalább 1 fő́ projektvezetó szakembert, aki rendelkezik felsőfokú
természettudományos vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 12 hónapos szakmai
tapasztalattal kiállítás megvalósítására vonatkozó munkák helyszíni koordinálásában;
- [M.2.2)] nem tud bevonni a szerződés teljesítésében legalább 1 fő felsőfokú végzettségű etnográfus
(néprajzos) vagy biológus/ökológus vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakembert,
aki kiállítási installáció elkészítésében és/vagy szállításában legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkezik;
- [M.2.3)] nem tud bevonni a szerződés teljesítésében legalább 1 fő felsőfokú ipari termék- és formatervező
mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakembert, aki rendelkezik legalább 12 hónapos szakmai
tapasztalattal grafikai elemek tervezésére és/vagy kivitelezésére és/vagy szállítására vonatkozóan.
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére a 3. rész tekintetében, ha az ajánlattevő
- [M.1)] nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből legalább 1 olyan
VR-tartalom szállítására vonatkozó referenciával, mely kiállításhoz kapcsolódó tematikájú;
- [M.2.1)] nem tud bevonni legalább 1 fő́ olyan szakembert, aki rendelkezik legalább 12 hónapos szakmai
tapasztalattal VR-élmény fejlesztésére és/vagy ilyen fejlesztések szállítására vonatkozóan legalább 12
hónapos szakmai tapasztalattal;
- [M.2.2)] nem tud bevonni a szerződés teljesítésében legalább 1 fő felsőfokú végzettségű informatikus
vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakembert.
A referenciák tekintetében kiállítási tárgynak minősül minden olyan eszköz, tárgy, berendezés, mely az
adott kiállítás vonatkozásában a kiállítási tartalom, tematika részét alkotja, továbbá szállításon az
ajánlatkérő a kiállítási tárgyak beszerzését és/vagy gyártását (előállítását) és/vagy megvásárlását érti az
ajánlatkérő.
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Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt
referencia-követelményeket. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás
feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Az előírt referenciafeltételek egy, illetve több referencia által is teljesíthetők.
Ugyanaz a referencia, illetve szakember, ha az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, több,
illetve valamennyi rész tekintetében bemutatható. Ugyanazon szakember egy részen belül több
alkalmassági követelményre is bemutatható, amennyiben megfelel az ott meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő az 1. és 2. részre vonatkozó [M.2.3)] alkalmassági feltétel tekintetében grafikai elem alatt
mindazon elemeket érti, amelyeket mind a szín, mind a formavilág tekintetében tervezni kell a tér
kihasználásával a rendelkezésre álló felületeken (sík és egyedi tervezésű tárgyak, falfelületek, kiállítási
elemek, egyedi fejlesztésű egységek).
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindegyik rész tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésére tekintettel a teljes nettó szerződéses ár 30%-ának megfelelő
előleget biztosít. Amennyiben az ajánlattevő a teljes nettó szerződéses ár 10%-nál nagyobb mértékű előleget
igényel, a nettó szerződéses ár 10%-a feletti előleg-részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti előlegvisszafizetési biztosítékot kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. (A teljes nettó szerződéses ár 10%-át
nem meghaladó mértékű előleg igénylése esetében viszont nem kell az ajánlattevőnek előleg-visszafizetési
biztosítékot rendelkezésre bocsátani.)
Az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell. Az előleg a részszámlákból és a végszámlából egyenlő mértékben kerül levonásra.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben foglaltak szerint nyújthat be számlát, ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5)
bekezdésére tekintettel a szerződéstervezetben foglaltak szerint biztosítja a részszámlázás lehetőségét. A számlák
kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla
ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik,
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Alkalmazandó továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
Késedelmi kötbér [szerződéstervezet 7.4. és 7.5. pont] mértéke: naptári naponként a nettó szerződéses ár 0,5%a. Amennyiben az ajánlattevő késedelme meghaladja a 20 naptári napot vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó
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szerződéses ár 10%-át, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, illetve – amennyiben annak jogi feltételei
fennállnak – attól elállni.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó szerződéses ár 20%-a.
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek minimum 12 hónapos jótállást kell biztosítania az általa szállítandó termékekre
(kivéve a műtárgykölcsönzéssel biztosítandó kiállítási tárgyakat) és szolgáltatásokra, ugyanakkor az ajánlattevő
dönthet úgy, hogy további jótállást (0-24 hónap) is vállal, melyet az ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5) pontja alapján
értékel.
Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a. A jótállási biztosítékokat a szerződés teljesítésekor (a jótállási
kötelezettség kezdetekor) kell az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátani. A jótállási biztosítéknak
a jótállás teljes időszaka alatt érvényesnek kell lennie, okirat formájában benyújtandó biztosíték érvényessége
viszont: az adott teljes jótállási időszak + 30 naptári nap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/09 (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: 2022/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A
bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként kerül
meghirdetésre, azaz amennyiben bármely rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét és az
ajánlatkérő az adott részt eredményessé nyilvánítja, úgy az adott rész vonatkozásában a megkötésre
kerülő szerződés csak akkor lép hatályba, amikor az ajánlatkérő a hiányzó fedezetet támogatásból és/
vagy önerőből biztosítja és a nyertes ajánlattevőt erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a
szerződés aláírását követő 90 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában
– a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel (megrendelővel)
szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben,
melynek használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt.
65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat, figyelemmel az előírt Kbt. 69. §
(10) bekezdésében foglaltakra.
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8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy mindegyik
részajánlat tekintetében az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt
jelenti, hogy az ajánlatkérő az adott résznél csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti
értékelés során az adott rész tekintetében kettőnél több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek
minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint
jár el.
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint 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 a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozathoz, a referenciákhoz és a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekhez kapcsolódnak.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja.
11. Valamennyi rész tekintetében. Az adható pontszám: 0-100 pont. Az ajánlati árra vonatkozó
értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot
kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A többletjótállás
és az [M.2)] alkalmassági feltétel körében az ajánlat részeként bemutatott szakemberek szakmai
többlettapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint.
Azok az ajánlatok, melyek tekintetében az ajánlattevő nem kíván a kötelező 12 hónapon felül további
jótállást vállalni, a minimális 0 pontot kapják. Az ajánlatkérő ugyanakkor az elvárt legkedvezőbb
tartalmi elemmel megegyező megajánlásra a maximális pontot (100 pont) adja, beleértve azt az esetet
is, ha a többletjótállás elvárt legkedvezőbb szintjénél (24 hónap) az ajánlatkérő számára kedvezőbb
megajánlást (hosszabb többletjótállást) tartalmaz valamelyik ajánlat. A többi ajánlat tartalmi elemére
pedig az elvárt legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat az
ajánlatkérő. A pontszámításkor a 24 hónapot meghaladó időtartamú további jótállást az ajánlatkérő a 24
hónapos jótállással egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket veszi figyelembe az arányosítás során. Az [M.2)]
alkalmassági feltétel körében az ajánlat részeként bemutatott szakemberek szakmai többlettapasztalata
értékelési részszempontok esetében azok az ajánlatok, ahol az adott bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont)
kapják, a szakmai többlettapasztalat elvárt legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező vagy annál
az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre (24 hónap szakmai többlettapasztalat) minden esetben a maximális
pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig az elvárt legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
12. Ajánlatkérő jelen eljárás során (mindhárom rész tekintetében) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
14. A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
15. A IV.2.6) pont tekintetében az 2 hónap = 60 naptári nap.
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
17. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
18. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17021/2022)
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: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23084650214
Postai cím: Áchim András Utca 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82310000
E-mail: vonyo.janos@kkh.hu
Fax: +36 82527418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14518452214
Postai cím: Áchim András Utca 2
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82310000
E-mail: vonyo.janos@kkh.hu
Fax: +36 82527418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23185610214
Postai cím: Csík Ferenc Sétány 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82310000
E-mail: vonyo.janos@kkh.hu
Fax: +36 82527418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.viragfurdo.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kapos Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27974687214
Postai cím: Cseri Út 16
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82310000
E-mail: vonyo.janos@kkh.hu
Fax: +36 82527418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapossport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23423402214
Postai cím: Áchim András Utca 2
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82310000
E-mail: vonyo.janos@kkh.hu
Fax: +36 82527418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.khg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kaposvári Nagypiac Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13497886214
Postai cím: Baross Gábor Utca 5-13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82310000
E-mail: vonyo.janos@kkh.hu
Fax: +36 82527418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagypiac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14540688214
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 6
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
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Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82310000
E-mail: vonyo.janos@kkh.hu
Fax: +36 82527418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001194452022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001194452022/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):
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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: Zrt.
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: (PTS-351) földgáz energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001194452022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz szállítása a KAPOS HOLDING Zrt. és tagvállalatai részére 2022. október 1. – 2023. október 1. időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli földgáz adásvételi szerződés keretében.
Szerződéses Mennyiség Összesen (ajánlatkérők együttes vételezésének tervezett mértéke): 811 264 kWh + 20%.
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:
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csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: földgáz energia beszerzése
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: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérők szék/telep-helyei, fióktelepei, központi
üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz szállítása a KAPOS HOLDING Zrt. és tagvállalatai részére 2022. október 1. – 2023. október 1. időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli földgáz adásvételi szerződés keretében.
Szerződéses Mennyiség Összesen (ajánlatkérők együttes vételezésének tervezett mértéke): 811 264 kWh + 20%
opció.
A KAPOS HOLDING KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRt., mint ajánlatkérő, a közbeszerzési eljárás során, az erre vonatkozó
közös megállapodásuk alapján, gesztorként eljárva képviseli ajánlatkérőket. Az ajánlatkérő célja az ajánlatkérői
összefogással a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése (Kbt. 50. §
(2) k) és 61. § (4)). Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes társaságok (a gesztor és
az egyes közös ajánlatkérők) saját felhasználásuk vonatkozásában önálló szerződést kötnek a dokumentációban
meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevővel.
Az ajánlattevő (AT) köteles a teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális rész: az éves szerződéses mennyiség felett annak 20%-a (162 253 kWh).
Az opcionális rész lehívása automatikusan történik abban a pillanatban, amikor az ajánlatkérők (AK)
által elfogyasztott földgáz mennyisége eléri a szerződéses mennyiséget. AK-nek ezzel nem keletkezik
kötelezettsége a teljes opcionális mennyiség megvásárlására, annak csak a ténylegesen elfogyasztott
részére vonatkozó ellenszolgáltatást köteles megfizetni a nyertes AT részére a szerződéses mennyiség
vonatkozásában megajánlott egységáron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
2.) A szállítandó áru minőségét és jellemzőit AK olyan részletességgel meghatározta, hogy a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) 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: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (R.) 3. § (5) bekezdés szerint) és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek (AI) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani a kizáró
okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát a R. 1. §
(1) bek. és 2-7. § szerint.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás igazolására
szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem lehet AI olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben
a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján
AK-nek az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy AI-t, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
AT-nek a R. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben
foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a R. 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bek.
szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz,
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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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: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a R. 3. §
(5) bekezdés szerint) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő
részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes
igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
M1. AT a Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás
(AF) feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (földgáz
szállítása) szerinti teljesítéseinek ismertetésével a R. 22. § (1) bek. a)-b) pontjában foglaltak szerint. A
referencianyilatkozat vagy -igazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság megállapítható legyen,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége olyan részletességgel,
hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan időszak
alatt történt teljesítést mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során történt
teljesítést veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált
időszakra eső teljesített mennyiséget egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatot cégszerűen aláírva, a referenciaigazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától
visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 éven
belül befejezett, összesen legalább 500 000 kWh földgáz energia szállítására vonatkozó, a szerződésnek és
az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
A követelménynek AT több szerződésből származó teljesítéssel is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében AT-k együttesen is megfelelhetnek az M1.
pontban foglalt alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésében
foglaltakat nem alkalmazza.
AT alkalmassága igazolható a Rendelet 24. § (1) bekezdés rendelkezése szerint is. Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint is
megfelelhet.
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:
Forrás: saját forrás
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
alkalmazott jogszabályok: Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Kbt. 27/A. §
AK előleget nem fizet.
Számlázás: a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem
érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az
ellenszolgáltatás megemelésére.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
alulvételezési kötbér: a leszállított és a Maximum Szerződött Mennyiség közötti különbség nettó ellenértékének
20%-a; max. a Maximum Szerződött Mennyiség ellenértékének 30 %-a
túlvételezési kötbér: a leszállított és a Maximum Szerződött Mennyiség közötti különbség nettó ellenértékének
10%-a
hibás teljesítési kötbér
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az energiapiaci folyamatok alapján olyan mértékű bizonytalanság és kiszámíthatatlanság
alakult ki a földgáz árával és hozzáférhetőségével kapcsolatban, amely megköveteli, hogy AK a lehető
legrövidebb idő alatt folytassa le a földgáz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárását, mivel az
ajánlattételi határidő és a szerződéskötés közötti időszak hossza komoly rizikófaktort jelent. Az eljárás
eredményessége – és adott esetben a rövid ideig fennálló kedvező piaci folyamatok kihasználása –
érdekében alkalmazza AK a gyorsított eljárást.
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: 2022/08/25 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási
eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(5) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései
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. A KAPOS SPORT Kft. 39N040283867000I POD azonosítójú, Kaposvár, Zaranyi út 1. hrsz: 4364/10. cím alatt
felhasználási helye 2023.06.01. időponttól lép be a szerződésbe.
2. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján az
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában
foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
3. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
4. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben
foglaltakra.
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5. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
6. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei
szerint kell eljárni.
7. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet alapítását.
8. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén
alkalmazandó eltérő szabályok:
7.a) A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus
úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a
www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő
regisztrációt követően.
7.b) A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia,
kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles másolatban
kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
7.c) A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
7.d) A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
7.e) AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
7.f) A bontás helye: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt., 7400 Kaposvár, Cseri út. 16., vezérigazgatói
tárgyaló
7.g) A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. §
(1a), (2)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.
9. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1)
bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az
ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
10. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
11. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.3) M1.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
14. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondata szerinti esetben nem korlátozza újabb hiánypótlás
elrendelését.
15. Az ajánlattevőnek az EKR-ben a gazdasági szereplők adatainak megadása során fel kell tüntetni
a cégjegyzésre jogosultként megnevezett személy(ek) születési dátumát minden, az eljárásba
ajánlattevőként vagy erőforrást nyújtó szervezetként bevont gazdasági társaság esetében.
16. AT az ajánlatban köteles nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt odaítélési
tilalmakkal kapcsolatban.
17. A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (földgáz
energia) műszaki tartalma egységes jogszabályokban és szabványokban meghatározott, ezért a részekre
bontás termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés tárgyát képező áru egységes jellege és a
beszerzés nagyságrendje nem teszi lehetővé, hogy AK gazdasági érdekeinek sérelme nélkül részajánlatok
képezhetők legyenek.
18. AT nyújtsa be a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti, érvényben lévő földgázkereskedelmi engedélyét; amennyiben AT földgáz-kereskedelmi engedélye a Magyar Energetikai és

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

142

Közmű-szabályozási Hivatal elektronikus nyilvántartásában megtalálható, akkor annak benyújtása nem
szükséges, azt AK ellenőrzi.
19. További információk a KD-ban találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft (16987/2022)
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: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft
Nemzeti azonosítószám: 13880462242
Postai cím: Újszász Utca 106-108
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cserna Sándor
Telefon: +36 14022148
E-mail: titkarsag@uszodak.hu
Fax: +36 14022140
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uszodak16.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uszodak16.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/EKR001188532022/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/EKR001188532022/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: Közjogi szervezet, Sport tevékenység
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2023.
Hivatkozási szám: EKR001188532022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elnevezés: Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére 2023. január 1.
00:00 órától - 2023. december 31. 24:00 óráig.”
Tárgy:
Villamos energia szolgáltatása évi 1 110 000 kWh (+ 30 % opció) mennyiségben, szabadpiaci szolgáltatói
körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh
legalacsonyabb villamos energia áron a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra.
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2023.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108.
1162 Budapest, Segesvár utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 110 000 kWh + 30% eltérés megengedett
1 110 000 kWh villamos energia, 400V 50Hz/ 1 év
Elszámolás módja Fogyasztási helyek száma (db) Tolerancia sáv
Idősoros 2 +30 %
Összesen 2
Felhasználási hely címe POD Elszámolás módja Mértékadó éves fogyasztás (kWh) Szerződéses időszak tervezett
beszerzési mennyisége (kWh)
1165 Bp, Újszász utca 106-108 HU000210F11-S00000000000000050913 idősoros 660 000 660 000
1162 Bp. Segesvár u.16. HU000210F11-S00000000000000072062 idősoros 450 000 450 000
Szabványos minőségű villamos energia Ajánlatkérő által üzemeltetett felhasználási helyek részére 1 110 000 kWh
+ 30 % opció (összesen 1 443 000 kWh) mennyiségű villamos energia teljes ellátás alapú szerződéskeretében
történő adásvétele.
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Nyertes Ajánlattevő a teljes szerződéses mennyiséget 1 110 000 kWh + 30 % opció a közbeszerzési eljárásba
bevont valamennyi a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban felsorolt valamennyi
felhasználási helyei vonatkozásában összevontan kell kezelje.
A szerződött mennyiség + 30 % opciót tartalmaz azzal, hogy Ajánlatkérő az eltérés mennyiséget a meghatározott
felhasználóhelyeken kívül újabb felhasználási helyek tekintetében is felhasználhatja. A rögzített + 30 %-os eltérés
pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A megadott ajánlati ár nem tartalmazhatja az átviteli rendszerirányítási díjat, a rendszerszintű szolgáltatások díját,
az elosztási díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 147. §-ban szereplő
díjakat és az ÁFA-t.
A megadott ajánlati árnak a villamosenergián kívül tartalmaznia kell a határkeresztezési díjat, a kereskedő
mérlegkör tagsági díját és mérlegkör menedzsment díját.
A fogyasztott villamosenergia díját, valamint a további költségelemeket az Ajánlatkérő a kereskedőnek fizeti meg.
Adott esetben: A VET 47/B § (1) bek. alapján az Ajánlatkérő megbízza és meghatalmazza továbbá a nyertes
ajánlattevőt a kereskedő váltási folyamat lebonyolításával, melynek ellenértékét a villamos energia díja teljes
körűen tartalmazza (akkor is ha a teljes mennyiség nem kerül felhasználásra).
II.2.5) Ért. szempontok: Ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a „Nettó ajánlati ár (Ft/kWh) megajánlást érti és
kéri feltüntetni a felolvasólapon, 2 tizedesjegy pontossággal.
Ajánlatkérő a II.2.7) pontokat az alábbiak szerint részletezi: Szerződés teljesítési határideje (szállítási időszak): a
szerződés mindkét fél általi aláírásának napját követő nap 0 óra 00 perctől, de legkorábban 2023. január 01. 0
óra 00 perctől, 2023. december 31. 24 óra 00 percig terjed, amely időszak alatt nyertes ajánlattevő folyamatosan
ellátja szerződéses kötelezettségeit.
Részletes leírás a 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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő 1 110 000 kWh villamosenergia vételére vállal kötelezettséget, de
fenntartja a lehetőséget az összesen 1 443 000 kWh villamosenergia vételére. Az opció a szerződés
időtartama alatt használható fel. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott felhasználó helyeken
kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A rögzített + 30%-os eltérés pótdíjmentes, melynek
maximális felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár. A 76. § (5) bekezdés szerint
AK számára a beszerzés tárgyát képező áruk csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelménynek felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Seres Csaba Lajstromszám:
01254; dr. Kerek Éva Gabriella Lajstromszám: 00861, dr, Csók István Áron 00118
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: ) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles
benyújtani.
1) Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. 2-7. §ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bek.-nek a hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
2) Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bek alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4) bek alapján a III.
Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági
szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek.
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A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti,
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben
az ajánlattevőnek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kr. 1. § (5) bek. alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az
igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Kr.3.§ (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (4), (5) és (7) bek.-ben, a Kr. 6. §-ban, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben
foglaltakra.
II. Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a VET, valamint annak végrehajtásáról szóló
273/2007. (X.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő villamosenergia kereskedelmi engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell
benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az
összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban
meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. alapján ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be
kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek
vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
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 bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak
az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr. 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 közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadóak.
SZ.1. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a VET 74. § (1) bekezdésének e) pontja a
villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott - az ajánlattétel időpontjában hatályos - villamos
energia kereskedelemre vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő az engedély meglétét a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) nyilvántartásában ellenőrzi.
Amennyiben ajánlattevő engedélye nem szerepel a fenti elérhetőségen (honlapon), úgy ajánlattevőnek
csatolni kell a MEKH által kiadott érvényes villamosenergia-kereskedelmi engedély egyszerű
másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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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: Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek
ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő
előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont
kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek
való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a
külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell
nyilatkozni, melyekre az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
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 bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat
ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
M1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya (villamosenergia kereskedelmére vagy értékesítésére)
szerinti referenciáinak ismertetését.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a teljesítés idejét (év – hónap – nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával)
• az értékesítés tárgyát, mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági
minimumkövetelmények való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja alapján, az ajánlatkérő a vizsgált időszak, 3 év (36 hónap), alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett értékesítést veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6) – (7), (9) és (11) bekezdéseiben
foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr. 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 közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett, legalább 1 db, legalább 800.000 kWh mennyiségű villamosenergia kereskedelmére vagy
értékesítésére vonatkozó referenciát.
Kiegészítés a III.1.1.) ponthoz
III. Tilos közbeszerzési szerződés odaítélése az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
esetekben.
Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6)
bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv
7. és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–
i) pontjának, 29. és 30. cikkének, valamint a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának hatálya
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alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére
vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül
vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik;
vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában
említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;
ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket,
amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.
Csatolandó a nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
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. Fedezet forrása: saját
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik, az ellenszolgáltatás összege HUF-ban kerül
kifizetésre.
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint átutalással történik. Alkalmazandó a
Kbt. 27/A. §, 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései. A számla fizetési határideje 30 nap.
Részszámlázásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint van lehetőség.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan
– azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15 - 17. §-ainak megfelelően
történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részletes szabályok a KD-ban.
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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 13542768, e-mail: kobeszerzes@tricsok.hu.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni,
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást,
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
9. AK a IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
12. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként valamely dokumentumot nem magyar nyelven nyújt be,
abban az esetben az ajánlat részeként benyújtott idegen nyelvű irat, valamint annak magyar fordítása
vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a magyar fordítás mindenben megegyezik az
eredeti nyelvű dokumentummal.
13. Ajánlattevő az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani különösen:
a) nyilatkozatát a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdései vonatkozásában;
b) nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
c) amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem
magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását
benyújtani;
d) Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti
jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok.
14. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
16. AK a Kbt.45. § (1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől
csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig
terjedő időintervallum.
17. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén
– a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai
alapján számítja át Magyar Forintra.
18. AK jelen eljárásban az ajánlat benyújtását NEM köti ajánlati biztosíték adásához.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró esetében az ajánlatban
bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási-mintája.
20. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti
hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati
ár érhető el.
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. §-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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (16365/2022)
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: 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: Nagy Roberta
Telefon: +36 14651800
E-mail: nagy.roberta@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.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/EKR000442682022/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/EKR000442682022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5 § (1) bek. c) pont 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
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle gyógyszerkészítmények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000442682022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33600000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24
hónapra.
Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó 571 428 000 HUF
keretösszegig.
Értékelés: II,2,5 pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb
termékek ára
alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő
elszámolással, kettő tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, két tizedes pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft
rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján.
Sávozás:
1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 //
1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1 //
1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 //
1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 //
1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 //
1/7. alszempont: 50 000 001 fölött, súlyszám: 3
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: Különféle gyógyszerkészítmények beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU331 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.)
Mh EK Tünde utcai telephely
MH EK kecskeméti telephely (6000 Kecskemét, Balatoni u.17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24
hónapra.
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Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10 -ig szállítása eseti megrendelés szerint - nettó 571 428 000 HUF keretösszegig - a KM második részében. Jelen
keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei
szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat. A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé teszi, hogy
negyedévenként (naptári év) frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának
nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által
beszerezhető készítményeket.
AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat köteles szállítani. A gyógyszerkörökből az AK
valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést. A negyedévente küldendő
aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7 . nappal megelőzően kell
megküldeni elektronikus formában. A terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód), hatóanyagnév,
készítmény neve, gyógyszerforma, hatáserősség és a nettó és bruttó egységárat. A Vevő fenntartja annak jogát,
hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy
alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel
kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet). AT jelen eljárásban
ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen
további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt.
141. §-ban foglalt szerződés módosításnak, és ezt tudomásul veszi.
Elvárt követelmény: havi 2x-i kiszállítás és online rendelési lehetőség biztosítása Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban.
A beszerzés a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (2g) bekezdése alapján nem tartozik a 168/2004. (V. 25.) Korm.
rendelet hatálya alá.
Fő fizetési feltételek: AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes
mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően
kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül
átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1)
- (2) bekezdései szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre. Az ellenszolgáltatás
teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezet
tartalmazza. Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról
szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
Az ajánlat keretében csatolni kell az ajánlattevő által elérhető hatóanyagokat tartalmazó az ajánlattételkor aktuális
termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01V10 ATC kört. A termékpalettának az alábbiakat kell – minimálisan – tartalmazni:
- ATC kód (vagy TTT kód),
- hatóanyagnév,
- készítmény neve,
- gyógyszerforma,
- hatáserősség
- nettó és bruttó egységár,
(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
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Vevő a Keretmegállapodást a
Keretmegállapodás hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal,
írásban jogosult az Eladóhoz intézett jognyilatkozattal – amennyiben a keretösszeg még rendelkezésre áll
– további 12 hónappal meghosszabbítani.
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:
AK a II.2.7) pontban feltüntetett szerződéses időtartam esetében rögzíti, hogy tervezetten 2023.01.01-től kívánja
életbe léptetni a szerződést. Amennyiben a szerződés későbbi időpontban köttetik, úgy a szerződés hatályba
lépése a szerződés valamennyi fél (utolsó) általi aláírás napján lép hatályba.
A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egytípusú terméket kíván beszerezni.
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 azon gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
(XX) Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321R.) 1. § (1)
bekezdése alapján ajánlattevőnek – valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek
– ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá.
(X) Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
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közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek
benyújtani. Az EEKD-t ajánlattevő nyújtja be [Kbt. 41/A. § (5) bekezdés és 321R. 3. § (3) és (5) bekezdés].
(X) Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a 321R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben
nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét
az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében ajánlatkérő számára a 321R. előírja.
(X) Öntisztázás: Kbt. 64. § szerint. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozatát az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.
(X) Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor
is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. [Kbt.
67. § (4) bekezdés].
(X) Ajánlattevőnek ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt (nemleges is). Ha igen, úgy a 321R. 13. § alapján az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
(X) Közös ajánlattétel [Kbt. 35. §]: Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot [Kbt. 35. § (2a) bekezdés].
(X) Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevőnek az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló
rendelet értelmében tett nyilatkozatot. [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai
helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/
EU rendelet módosításáról],amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek
közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó egyes állami beszerzésekben való
részvétele tekintetében. A rendeletből következően – összhangban a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésben foglalt
kötelezettségekkel – az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés során ellenőrizni, hogy ajánlattevő, valamint
az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének több mint 10 %-át teljesítő alvállalkozó, szállító vagy
kapacitást biztosító szervezet a tilalom személyi hatálya alá tartozik-e vagy sem. A bírálati szakasz során, ha
ajánlatkérő megállapítja az ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy ajánlattevő a tilalom hatálya
alá tartozik, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné
nyilvánítani. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatot nem, vagy hiányos tartalommal nyújtja be,
ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében köteles felhívni ajánlattevőt a hiányosságok
orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára
alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha ajánlattevő által az eljárásban már bejelentett, a szerződés
értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezettel összefüggésben
kerül megállapításra a tilalom személyi hatálya alá tartozás, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás
keretében hívhatja fel ajánlattevőt az érintett szervezet, személy cseréjére, a hiánypótlási felhívásban
foglaltak nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét vonja
maga után.
(XX) Utólagos - ajánlatkérői felhívásra benyújtandó - igazolás: Ajánlatkérő felhívása alapján a 321R. 1. § (2)
bekezdésnek megfelelően, a 321R. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia/igazolniuk, hogy
nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint]. A
magyarországi letelepedésű ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő vonatkozásában a 321R. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben
foglalt kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében
a 321R. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
(X) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjának igazolása a 321R. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
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(X) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjának igazolása a 321R. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a
10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
(X) Ajánlatkérő - a 321R. 30. § (3) bekezdés szerinti kivétellel - a kizáró okok hiányának igazolására, továbbá
- a 321R. 30. § (4) bekezdés figyelembe vételével - az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét [321R. 30. § (2) bekezdés].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321R. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
(X) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321R. 1. § (7) bekezdés].
(X) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3), a Kbt. 69. § (11) és (11a), valamint a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésben
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321R.
21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (azaz 36
hónap) legjelentősebb referenciáinak az ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő fél megnevezése,
— a teljesítés tárgya,
— a teljesítés rövid leírása (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható),
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont vonatkozásában év/hó/nap szerinti bontásban),
— a teljesített ellenszolgáltatás összege (HUF),
— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(XX) Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEKD benyújtása szükséges [Kbt. 67. § (1) bekezdés, illetve 321R.
1. § (1) bekezdés szerint],
amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő
egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész "Alfa" szakasz kitöltése) [321R. 2. § (1) bekezdés c) pont, illetve 321R.
2. § (5) bekezdés].
(XX) Utólagos - ajánlatkérői felhívásra benyújtandó - igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § felhívására a 321R.
1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a 321R. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 22. § (1)-(2) bekezdés
szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő a 321R. VI. Fejezetnek megfelelősen jogosult ellenőrizni. [321R. 1. §
(5) bekezdés].
(X) Referenciaigazolás: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti
szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás [321R.
22. § (1) bekezdés a) pontja].
(X) Referencianyilatkozat: ha a szerződést kötő másik fél az 321R. 22. § (1) bekezdés a) pontban foglalthoz
képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozata [321R. 22. § (1) bekezdés b) pontja].
(X) Ajánlatkérő hivatkozik a 321R. 21/A. §-ában foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében
irányadó: Kbt. 65. §, Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdések, 321R. 21/A. §. és 21. § (1a) bekezdés a) pontja.
(X) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.
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67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. (ajánlatkérő jelen esetben is elfogadja csak
az, „Alfa”szakasz kitöltését) [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
(X) Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt -kötelezettségvállalását és meghatalmazását. 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. [Kbt. 65. § (7) bekezdés és Kbt. 65. § (12) bekezdés].
(X) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 65. §
(6) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik a megindító felhívás feladásától [VI.5) pont] visszafelé számított 3 évből (azaz 36 hónapból)
összesen legalább a szerződésnek megfelelően teljesített, gyógyszerkészítmények szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal mindösszesen 17 500 000 Ft-ra vonatkozóan.
(X) Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítése
a megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (azaz 36 hónapban) megtörtént.
(X) A referencia igazolások/nyilatkozatok számát ajánlatkérő nem korlátozza.
(X) A referencia elfogadásának feltétele, hogy az tartalmazzon minden előírt adatot és nyilatkozatot
olyan részletettséggel és szükség szerinti megbontásban (amennyiben a referenciában a teljesítés tárgya
bővebb), hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés (a jelen eljárásban releváns
és vizsgált beszerzési tárgy, illetve annak mennyisége is) ajánlattevő vonatkozásában egyértelműen
megállapítható legyen.
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:
Eladó a megrendelés időpontjában érvényes negyedéves árlista alapján jogosult, illetve köteles a számlát
kiállítani. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés időpontja között a Termékre irányadó negyedéves árlista
módosul, abban az esetben a megrendelés időpontja szerinti érvényben lévő negyedéves árlista az irányadó.
Az ellenszolgáltatás átutalással, elektronikusan magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő az eljárásban a nyertes ajánlattevők részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Késedelmi kötbér (KM2. rész eseti megrendelés): az adott lehívás késedelmes teljesítéssel érintett tételeinek nettó
árának napi 2%-a. A követelés a késedelemmel érintett tételek nettó értékének max. 10%-a lehet.
Meghiúsulási kötbér (KM 2. részében- eseti megrendelésnél): mértéke a lehívás meghiúsulással érintett tételei
nettó árának 20%-a. Nem eredményezi a keretmegállapodás felmondását.
Meghiúsulási kötbér (KM felmondása): Ha nyertes ajánlattevő a Keretmegállapodás időtartama alatt 2 (kettő)
alkalommal is
késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, a kötbér mértéke a szerződés teljes nettó keretösszeg 25 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. § szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK hivatkozik 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
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
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
0. A gyógyszerek, a hatóanyagok esetében a beszerzendő áru konkrét típusa és mennyisége előre nem
tervezhető. A részajánlati kör aKM második részében kerül előírásra, biztosításra.
1. AK hivatkozik a Kbt.40-41.§-ben foglaltakra és 424R. rendelet szabályaira.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424R.6.§-a szerint regisztráció szükséges.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. (http://ujvilag.gov.hu).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://
ujvilag.gov.hu/ekr
5. AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e)pontot. AK alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5)bek.t. és Kbt.104.§ (5)
irányadó.
6. AT-nek nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2),(5)-(6),67.§(1)bek,65.§(7) szerinti. A 65.§(7) esetén nemleges
tartalommal is.
7. AK a 321R.V.Fejezetben(a minősített ATk)foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg az
Alk.feltételeit.
8. 321R.13.§ szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9. KAP szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott Alk.feltételnek
történő megfelelést. Kbt.65.§(7) bek. Kbt. 67.§(3)bek.
10. Ajánlathoz csatolni kell az AT./KAP. esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának
másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre
jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
11.Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK a 35.§(8)bek. alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill. a (9)bek. szerinti
projekttársaság létrehozását.
12. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
13. IV.2.6.) 1 hónap = 30 nap
14. Ha AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy
csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a
szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
15.Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a hirdetményben közzétettek
(megindító felhívás/korrigendum) az irányadóak.
16.Nyertes AT a 2011.évi CXCV.törvény(Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni
a szerződéskötésig. Ennek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a szerződéstől való
visszalépésnek minősül.
17. IV.2.4)pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles
elfogadni. Kbt.47.§(2)bek.
18. Devizaárfolyam: AK hivatkozik a KKD 11.5. pontjában foglaltakra.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

164

19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,
ha hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
20. A 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján az egyedüli értékelési szempont a Kbt. 76. §
(2) a) szerinti
legalacsonyabb ár
21. A Kbt. 77.(5) alapján az eljárás (KM) első részében az azonos összpontszámok esetén a lehívások
sorrendjét (rangsor) ajánlatkérő közjegyzői sorsolással állapítja meg az eljárás első részében, amely
az egész KM (2. rész) tartama alatt érvényes. Ha a beszerezni kívánt hatóanyag, gyógyszerforma,
hatáserősségnek megfelelő gyógyszer nem szerepel a sorrendben előrébb rangsorolt ajánlattevő aktuális
negyedéves listáján (termékpaletta), úgy az adott lehívás során a rangsor szerint következő ajánlattevőt
kell felkérni, ahol a beszerezendő hatóanyag, gyógyszerforma, hatáserősség megvan. Ha az adott lehívást
az előzőek szerinti módon előrébb rangsorolt ajánlattevő készlethiány, vagy egyéb ok miatt nem tudja
teljesíteni, ajánlatkérő a sorrendben következő ajánlattevőt hívja fel teljesítésre.
22. KM-ben részes ajánlattevők 2011.évi CXCV. tv. 41.§ (6) alapján átláthatósági nyilatkozatot kötelesek
benyújtani a szerződéskötésig (KM). Ennek elmaradása keretmegállapodástól való visszalépésének
minősül.
23. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 131. § (4) bekezdésre. [Az eljárást megindító felhívás IV.1.3) pontban
meghatározott keretszámban részes valamely ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb (11.) ajánlattevővel köt szerződést, ha őt az írásbeli
összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján].
24. Ajánlatkérő kiköti: KM hatálya alatt az olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást,
amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill. az ajánlatok
bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt. 139.§-be sem
(pl.:bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítási cím mód.) nem
minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak.
25. Ha ajánlattevő nem szerepel a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban, csatolandó
a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély másolata, amely vonatkozik a megajánlott gyógyszerkészítmények forgalmazására.
26. FAKSZ: Pete István (000864).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Semmelweis Egyetem (16724/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000984632022/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/EKR000984632022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ARC részére fogyóanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000984632022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33140000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződések fogyóanyagok beszerzésére az Asszisztált Reprodukciós Centrum részére 9 részben.
A keretszerződések a keretösszeg (a 9 rész vonatkozásában összesen nettó 247 639 265 Ft) kimerüléséig
vagy 12 hónap határozott időtartamra jönnek létre, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal, további 6 hónappal
meghosszabbíthat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján, amennyiben az egyéb közbeszerzési
dokumentumok (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, gyártmányra, eredetű vagy típusú
dologra, hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumokat.
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: Tenyésztőeszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett tenyésztőeszközök
(mintagyűjtő pohár, tenyésztőedény, center-well edény, ICSI edény stb.) beszerzésére a Semmelweis Egyetem
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Asszisztált Reprodukciós Centruma részére 12 hónap határozott
időtartamra. Ajánlatkérő 1 alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbíthatja a szerződést.
A közbeszerzés tervezett éves mennyisége 89 970 db különféle tenyésztő eszköz.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 12 hónapig felhasználható.
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Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 90 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 30 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tenyésztőoldatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett steril tenyésztő oldatok
(tenyésztő tápoldat, fertilizációs oldat) beszerzésére a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikájának Asszisztált Reprodukciós Centruma részére 12 hónap határozott időtartamra. Ajánlatkérő 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbíthatja a szerződést.
A közbeszerzés tervezett éves mennyisége 5500 ml különféle tenyésztő oldat.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 5 hétig felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Manipulációs eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett steril manipulációs eszközök
(ICSI mikropipetta, holding mikropipetta, biopsziás mikropipetta, üveg Pasteur pipetta IVF-re, petesejt denudáló
kapillárisok több méretben) beszerzésére a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának
Asszisztált Reprodukciós Centruma részére 12 hónap határozott időtartamra.
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A közbeszerzés tervezett éves mennyisége 37 140 db különféle manipulációs eszköz.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 6 hónapig felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó 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: Manipulációs oldatok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett steril manipulációs oldatok
(hyaluronidase enzim cumulus bontásra; PVP, mikromanipuláció során használatos oldat) beszerzésére a
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Asszisztált Reprodukciós Centruma részére 12
hónap határozott időtartamra.
A közbeszerzés tervezett mennyisége 1501 ml különféle manipulációs oldat.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 6 hétig felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
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Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ivarsejt preparáló oldatok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett steril sperma preparáló
oldatok (sperma mosó oldat, spermium preparáló oldat, spermium fagyasztó oldat, sperma mibilizáló oldat,
petesejt aktíváló oldat) beszerzésére a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Asszisztált
Reprodukciós Centruma részére 12 hónap határozott időtartamra.
A közbeszerzés tervezett mennyisége 4990 ml különféle sperma preparáló oldat.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 6 hétig felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztó oldatok és eszközök
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett steril fagyasztó oldatok és
eszközök (petesejtek és embriók vitrifikálására alkalmas steril fagyasztóoldat, petesejtek és embriók olvasztására
alkalmas steril felengedő oldat, kitazato embrióhordozó eszköz, petesejt fagyasztáshoz használatos kitazato
edény) beszerzésére a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Asszisztált Reprodukciós
Centruma részére 12 hónap határozott időtartamra.
A közbeszerzés tervezett éves mennyisége 5500 ml különféle fagyasztó oldat és 2700 db eszköz.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 6 hétig felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
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Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb oldatok és eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett egyéb oldatok és eszközök
(transzfer tápoldat; aspirációs oldat punkciós tű átmosásához; paraffin olaj PGD mintavételhez használatos oldat;
MOPS és humán szérum albumin tartalmú manipulációs oldat;
fertilizációs oldat; time-lapse tápoldat; gradiens centrifugálásra használatos spermium-preparáló oldat;
embryoscope inkubátorban használatos speciális tenyésztőedény; fagyasztószalma és egyéb hordozó tárolására
alkalmas hosszú, lapos kazetta; fagyasztószalma és egyéb hordozó tárolására alkalmas háromszög kazetta;
fagyasztott ampulla tárolására alkalmas hosszú cryocane; Punkciós tű) beszerzésére a Semmelweis Egyetem
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Asszisztált Reprodukciós Centruma részére 12 hónap határozott
időtartamra.
A közbeszerzés tervezett éves mennyisége 100 760 ml különféle oldat és 8000 db különféle eszköz.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 6 hónapig, oldat estén 6 hétig
felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pipettahegyek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett pipettahegyek beszerzésére
a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Asszisztált Reprodukciós Centruma részére 12
hónap határozott időtartamra.
A közbeszerzés tervezett mennyisége 63 360 db különféle pipettahegy.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 6 hónapig felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
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Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Katéterek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlege (1082 Budapest, Üllői út 78/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés katéterek beszerzésére a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikájának Asszisztált Reprodukciós Centruma részére 12 hónap határozott időtartamra.
A közbeszerzés tervezett éves mennyisége 3200 db.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel a tervezett mennyiség 50 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő köteles olyan terméket szállítani, amely még minimum 12 hónapig felhasználható.
Nyertes ajánlattevőnek a termékeket az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon, sürgős
megjelöléssel ellátott megrendelés esetén 7 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban kell leszállítania.
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetei
tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az eseti megrendelések igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesíti,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pontja alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(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
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya maximum 1
alkalommal, további 6 hónappal meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább
30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretszerződést
meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát (öntisztázás).
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§-16. §-a szerint:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-re is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolására.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek)
igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő
képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával –
az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
igazolnia/igazolni.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt
követőmeghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a
Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek k) pont
kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta segítségével
- nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában
a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 1.§ (8) bekezdésére, mely szerint a
részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő
már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében
benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők
egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa
szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb
referenciák legalább az alábbi tartalommal:
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• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a szállítás mennyisége,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság igazolása több szerződésből is teljesíthető. Közös ajánlattevők esetében elég, ha
egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján benyújtandó az ajánlattevő
által megajánlott valamennyi árura vonatkozóan az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet szerinti nyilvántartásba-vételi igazolás
vagy az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti nyilvántartásba-vételi
igazolás és ha a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges, CE megfelelőségi tanúsítvány.
Amennyiben az EK irányelvek (IVDR és MDR) a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé az érintett
termék tekintetében, a gyártó által cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtása szükséges arról, hogy a
megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése nem lehetséges.
A tanúsítványokon jelölni kell a termék, eszköz – részletes ártáblázatban jelölt - sorszámát is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciával, amely a(z)
1. rész esetén legalább 33 000 db asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
2. rész: esetén legalább 2000 ml asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
3. rész: esetén legalább 13 000 db asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
4. rész: esetén legalább 550 ml asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
5. rész: esetén legalább 1800 ml asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
6. rész: esetén legalább 2000 ml asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
7. rész: esetén legalább 37 000 ml asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
8. rész: esetén legalább 23 000 db asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik;
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9. rész: esetén legalább 1000 db asszisztált reprodukciós eljáráshoz szükséges fogyóanyagok szállítására
vonatkozik.
A fenti, részenkénti referenciakövetelmények igazolása több szerződéssel is történhet.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a magasabb mennyiségi előírást tartalmazó adott
rész szerinti referencia más, azonos mértékegységű rész(ek) esetében is felhasználható, azaz több részre
történő ajánlattétel esetén az előírt referenciakövetelmény a magasabb referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi megajánlott termékre
vonatkozóan az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben, vagy
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírtak szerint megfelelőségi
nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőségi
tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértéke, a kötbér
mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett megrendelés nettó ellenértékének napi 1 (egy) %-a, de legfeljebb 20
(húsz) %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés fel nem használt nettó ellenértékének 20%-a.
A szerződést megerősítő rendelkezések pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a Kbt. 68.§-a és az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén
nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban csatolnia kell:
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EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
- Felolvasólap,
-Ajánlattevői nyilatk. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján, (bírálati szakaszban is benyújthatóak)
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján
-Nyilatk. folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárásól (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában,
-Nyilatkozat üzleti titokról,
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására;
A közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat pdf. formátumban.
2. Ajánlatkérő az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja azt az ártáblázatot, amelyben az Ajánlattevőnek
meg kell ajánlania a beszerzési tárgyak ellenértékét. Az ártáblázatot excel formátumban, valamint
dátummal ellátva, cégszerűen aláírva pdf. formátumban is mellékelni kell az ajánlathoz.
3. Benyújtandó a jogi személynek minősülő Ajánlattevő, valamennyi közös Ajánlattevő, illetőleg - ha
ilyet az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást
biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik
aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
4. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági társaság
önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat
megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért
a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában
meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
5. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt.
65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek.
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az Ajánlatkérő részére szóló meghatalmazást arra,
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében
eljárhat.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell
az Ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az Ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevők
nevében eljárni jogosult és a közös Ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli,
és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös Ajánlattevők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását.
7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő
szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok
igazolását a III.1.3) pontban.
8. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
9. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
10. Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR001145502022 azonosító számon.
11. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
12. A Kbt. 55.§ (7) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az Ajánlattevőnek a korábban
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
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13. Csatolni kell az ajánlat alátámasztására a megajánlott termék(ek) magyar nyelvű fényképes
termékleírásait, amely alapján a műszaki leírásban előírt műszaki/szakmai paraméterek megléte
ellenőrizhető, és ahol az releváns, a használati utasítást is.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles elfogadni 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.
15. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576
EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom
vonatkozásában.
16. FAKSZ neve Gredics Éva, lajstromszám: 01291, Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (17076/2022)
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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733562217
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stein Karolina
Telefon: +36 300197808
E-mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szekszard.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/EKR000738552022/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/EKR000738552022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvény infrastrukturális háttér fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000738552022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

37416000-7

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

192

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „Rendezvény infrastrukturális háttér fejlesztés” tárgyban 10 részben.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmú rendezvény infrastrukturához kapcsolódó
eszközök beszerzés.
Részletek a KD-ban, és a szerz.tervben.
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: Modul padlóburkolat és hozzátartozó szegélyelemek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45432111-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Modul rendszerű műanyag padlóburkolat, talajtakaró több színben
Modul rendszerű műanyag padlóburkolat, talajtakaró beltéri használatra, sérülékeny padlóburkolat (pl.parkett)
megóvására, több színben (fekete és szürke); maximum 2mx1m-es moduláris elemekből vagy maximum 2m
széles tekercsben, maximális tekercsméret 65kg. Koptatóréteggel, méretstabilitással, csúszásgátlással. Összesen
mennyiség: 1200 m2, melyből 600 nm2 fekete és 600 nm2 szürke.
Mobil talajtakaró rendszerhez kapcsolódó szegély elemek, 160 m hosszban
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 15
Költség kritérium –

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

193

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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a minimum
jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát megtennie. A 36 hónap, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
II.2.1)
Elnevezés: Szaniterkonténerek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szaniterkonténer (4 darab) osztott női-férfi blokkal, Felszereltség:WC, víztartály, pissoir, mosdó, polc, tükör,
világítás, elektromos fűtés.
Alapfelszereltség:
• 2 db bejárati ajtó
• 2 db fehér PVC bukó ablak: min.600 mm max. 800 mm (szélesség) x min. 600 mm max. 800 mm-es (magasság),
hőszigetelt üvegezéssel
• 5 db WC-kabin zárható ajtóval
• 5 db kerámia WC, víztartállyal, WC-papír tartóval
• 4 db kerámia mosdó hideg-meleg vizes csappal, tükörrel, PVC-polccal, szappantartóval, törölközőtartóval
• 2 db piszoár
• 1 db szeméremfal
Elektromos felszereltség:
• 2 db 400 V / 5 pólusú 3 x 32 A külső, vázba süllyesztett CEE csatlakozó - sorolható
• 1 db biztosíték tábla FI – relével, kismegszakítókkal
• 2 db LED-es mennyezeti világítás, min. 3500 lm/lámpatest
• 2 db villanykapcsoló
• 2 db 230 V-os dugalj
• 2 db min. 2,0 kW-os max 5 kW-os elektromos fűtőtest
Szigetelés:
• Padló: min. 60 mm max.100 mm ásványgyapot
• Falak: min. 60 mm max. 80 mm vastagságú ásványgyapot / min. 50 mm max. 70 mm vastagságú PUR hab
• Tető: min100 mm max. 120 mm vastagságú ásványgyapot
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 15
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a minimum
jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát megtennie. A 36 hónap, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
II.2.1)
Elnevezés: Komplex színpad és fénytechnika
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32322000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KOMPLEX SZÍNPAD ÉS FÉNYTECHNIKA
Eszközök megnevezése Mennyiség (db)
Kis mikrofonállvány, gémes fekete tripod állvány alapokhoz , gémes min. 50-max. 70 cm magasság, teleszkópos
gémmel 6 db
Professzionális kardioid hangszermikrofon: cardioid dinamikus mikrofon, fekete, több állású basszus kapcsoló,
impedancia 200 ohm, speciális tartóval 3 db
Cardioid kondenzátor hattyúnyakas mikrofon: cardioid pulpitusra szerelhető mikrofon, 40 cm-es flexibilis
hattyúnyakkal, Xlr csatlakozással, fekete színben, Rf árnyékolás, 50-20.000Hz frekvenciatartomány. Peak spl: 130dB
2 db
Cardioid karakterisztikás puska mikrofon: kondenzátor puskamikrofon kültéri használatra alkalmas kiváló minőség,
fekete fém ház, 40-20.000Hz frekvencia tartomány, super- cardioid irányított Peak spl:130dB, magas érzékenység 2
db
Digitális frontkeverő rendszer: minimum 1 db multitouch kijelző min. 9" képátlóval, minimum 72 csatorna
egyidejű kezelésére képes, külső kijelző csatlakozási lehetőség, tabletvezérlés lehetősége, minimum 2
bővítőkártya hely, minimum 20 db érintésérzékeny motoros fader, 48 csatornás beépített multitrack interfész.
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Keverőfelület rackelve. Stage box: minimum 2 db, boxokon összesen minimum 48 analóg be- és összesen
minimum 16 analóg kimenettel. Tartozék boxok mennyiségéhez illeszkedő mennyiségű, min. 75 m hosszúságú
flexibilis, taposásálló, dobon levő Cat kábel. Stage boxok rackelve, a bumperrel rendelkezők rackelése nem
szükséges. 1 db
Tablettel vezérelhető keverő: rack keverő, tablettes vezérlési lehetőség, min 24 csatornás, 8 aux kimenet, hdmi
port monitoros vezérléshez, paralel többsávos felvételi lehetőség usb-re es Daw-ra, Usb medialejátszó, rackelve 1
db
Professzionális laptop: minimum 16 hüvelykes kijelző, minimum 10 magos CPU és min 32 magos GPU, min. 64Gb
memória, grafikus processzor min.8Gb memóriával, min.2 Tb SSD adattároló, hangszerkesztő szoftverrel 1
48 csatornányi mikrofon jel splitter: 48 ch minimum kétirányú mikrofon jel splitter aktív vagy prémium trafós
passziv kivitel, rackelve, beépített világítással és tápelosztással 2 irányba multipin csatlakozással, valamint Xlr
kifejtőkkel, rackelve 1 db
Ledes beam moving head kompakt és multifunkciós forgófejes beam, min 280W fémhalogén vagy min. 100W
ledes fényforrással max 23kg, rackelve(nem egyesével) 6 db
Ledes wash moving head: forgófejes led wash, motoros zoom,RGBW keverés, min. 8000 lux @ 5m. , rackelve(nem
egyesével) 6 db
deritőlámpák: kültéren használható( min. IP65 vedettségű) min. 60w led fényforrással, tartozékok terelőlemez,
gurulós hordláda( min 2 db fékezhető és 2 sima bolygókerék, 4 fül, 8 kárpitozott rekesz, plusz tartozéktároló
rekesz) a 8 db lámpához, 8 db
Határfelület mikrofon: kondenzátor határfelület mikrofon,cardioid, robosztus fém kivitel, kapcsolható mélyvágás/
mélykiemelés 3 db
Fény vezérlő: minimum 10,1 colos érintőképernyő, presetek, minimum 4 dmx univerzum, ethernet csatlakozás,
külső érintőképernyő csatlakoztatási lehetőség. Usb port minimum 1 db,Minimum 10 db playback fader, rackelve
1 db
Professzionális tablet vezérléshez: minimum 12,9 hüvelykes kijelző, min. 128gb adattároló 5 Ghz-es wi-fi 1 db
Érintőképernyő: min. 21 colos full hd, kapacitív érintő technológia, hdmi+ vga csatlakoztatás 3 db
Nagymembrános mikrofon sztereo szett akusztikus hangszerekhez: kondenzátoros nagymembrános stereo pár
mikrofon, 5 db kapcsolható iránykarakterisztika, frekvenciatartomány: 20hz-20.000 Hz, univerzális felhasználás,
kengyellel, bőröndben, impedancia 200 ohm 1 db
Monitorládák színpadi felhasználásra: fa, 2 utas passzív színpadi monitorláda fém ráccsal, 15" és 1,4" driver max 28
kg súly, spl min 135 dB, , riderképes, 2 db speakon csatlakozó, 2 db-onként rackelve, méret max: 450x700x550mm
8 db
Színpad: modulárisan felépíthető alumínium szerkezetű színpad rendszer. Összeépített minimum méret:
(szélesség*mélység*magasság) 10*8*1m. Min. 40 db 2*1m -es csúszásgátolt felületű, impregnált, szabadtéri,
időjárásálló színpadelem kiegészítővel( szintezők, lakatok, összefogatók) A színpad elosztott terhelhetősége
min 750kg/m2. A színpadlap min. 15mm vastagságú rétegelt lemez. A telepítéshez szükséges mennyiségű,
fokozatmentesen min 0.9m - max 1,4m között állítható színpadláb, min 4 db konténerrel. Min 10 db 2m és min.
4 db 1m színpadkorlát. Min 2 db 50-120 cm között állítható önbeálló vagy moduláris lépcső , korláttal. Min. 2db
konténer a szerelvényeknek. Tartozék színpadláb takarás( színpadszoknya) és takarást fogadó profil . 1 db
Színpadfedés: motorosan mozgatható, alumínium rácsos szerkezetből modulárisan felépíthető színpadfedés az
adott struktúrára szóló statikai jegyzőkönyvvel. Összeépített méret: szélesség*mélység*magasság :7m*6m*5m
Eurocode rendszer szerinti méretezés. Szélterhelésnek ellenállás szükséges mértéke( rendeltetésszerű üzem
közben): min. 30km/h. A gyártmánynak TÜV, EN minősítéssel kell rendelkeznie. A gyártmánynak kompatibilisnek
az EU-ban elterjedt csővégződtetésekkel. A rácsos tartókat alkotó csövek falvastagsága min. 3mm. Tartozék
tetőponyva, feszítőkábelek, hordláda a kiegészítőknek( ponyva, csapok, összekötő elemek .).
• Tetőponyva, feszítőkábelek, hordláda a kiegészítőknek (ponyva, csapok, összekötő elemek,)
• 4db 1t D8+ láncos emelő + 4ch vezérlő + 2 db min 20m kábel + 2 db min. 30 m kábel + konténer a motoroknak,
vezérlőnek, kábeleknek
helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel, oktatással 1 db
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PA rendszer: riderképes Pa rendszer, min 131 dB, min 10db min 2 utas szélessávú függeszthető hangsugárzó
modul, ( min 2db 10" vagy min 1 db 15 " mély hangszóró, + min 1 db 2,5" tekercsű magas meghajtó) min 4db
kiegészítő mélyfrekvenciás sugárzó ( min. 2 db 18" szub hangszóró) vagy min. 8 db kiegészítő mélyfrekvenciás
sugárzó ( min. 1 db 18" szub hangszóró) összesen, nem oldalanként.függeszthető és stackelhető kivitel.
Vagy aktív, vagy passzív+ végfok . Tartozék függeszthető keret 2 db, kábelezés a szükséges mennyiségben,
bolygókerekes, fékezhető hordláda a tartozékoknak, bolygókerekes, fékezhető szállító keret vagy dolly a
hangládáknak. 1 db
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
Az oktatás kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti a szerződés-tervezet alapján:
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Eladó feladata a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg felhasználói szintű
beüzemelési, üzemeltetési oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 1 (egy) munkanapos időtartamban a gyártói és
eladói előírásokkal összhangban 5 (öt) fő részére, a Felek által előzetesen egyeztetett, az Eladó által biztosított
szekszárdi helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Eladó köteles biztosítani.
(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. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: A "Digitális frontkeverő rendszer" tétel vonatkozásában a műszaki leírásban
meghatározott minimum 1 darab multitouch kijelző feletti multitouch kijelzők száma (min. 0 darab, max. 2
darab) 5
3 4. részszempont: A „Színpad” tétel vonatkozásában megajánlott középgerendák száma (min. 0 darab,
max. 1 darab) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100 pont), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő
a ponthatárok között értékeli a lenti képlet alkalmazásával az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont
tekintetében Ajánlattevőnek a minimum jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát
megtennie. A 36 hónap, és az afeletti megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
A 3. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő
a ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ajánlattevőnek azzal kapcsolatosan szükséges megtennie ajánlatát,
hogy az általa megajánlott „Digitális frontkeverő rendszer” tétel hány darab multitouch kijelzőt tartalmaz a
minimum követelményben meghatározott 1 darab felett. 2 darab, és az afeletti megajánlás maximális pontot ér. 0
darab megajánlás 0 pontot ér.
A 4. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő
a ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ajánlattevőnek azzal kapcsolatosan szükséges megtennie ajánlatát,
hogy az általa megajánlott „Színpad” tétel vonatkozásában hány darab középgerendát biztosít. 1 darab, és az
afeletti megajánlás maximális pontot ér. A 0 darab megajánlás 0 pontot ér.
A 3. és 4. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak főszabály szerint
az ajánlat részeként benyújtott műszaki adatlapban vagy termékleírásban szükséges szerepelnie. Amennyiben
a megajánlás alátámasztása nem szerepel a benyújtott műszaki alátámasztó dokumentumban, úgy Ajánlatkérő
elfogadja a megajánlott termék gyártójának vagy forgalmazójának nyilatkozatát, amelyből egyértelműen
megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az értékelési szempontra tett megajánlásnak.
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő az alábbi rendelkezést:
- a Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell ISO9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási /
minőségirányítási tanúsítvánnyal rendezvénytechnika/rendezvényipar alkalmazási területre vonatkozóan, vagy az
azzal egyenértékű intézkedések leírásával, amelyet a szerződéskötéskor be kell mutatnia.
Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy ha a fenti feltétel nem teljesül a szerződéskötés időpontjában úgy az a
szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
II.2.1)
Elnevezés: Árnyékoló napvitorla rendszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37416000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ÁRNYÉKOLÓ NAPVITORLA RENDSZER (1db)
Napvitorla - HÁROMSZÖG- víz- és szélátengedő HDPE anyag 2 db 4x4x5,8 m ( a háromszög három különböző
oldalainak a hosszai)
Napvitorla - HÁROMSZÖG- víz- és szélátengedő HDPE anyag 10 db 5x5x5 m(a háromszög három különböző
oldalaianak a hossza )
Napvitorla - NÉGYSZÖG - víz- és szélátengedő HDPE anyag 10 db 5x5 m (minden oldala egyforma méretű)
SZERKEZETI VAS OSZLOP - 60x60x3 zártszelvény (vastagfalú) vagy 2" átmérő 3 mm falvastagság (vastagfalú),
szállítással együtt, porszórt festéssel a kért RAL színben 26 db 4-4,5 fm
KALODA pórszórt, vagy horganyzott kivitel 26 db 3-4 fm
Kaloda feltöltő térkő 920 db
acélsodrony feszítőszál (3-4 mm átmérőjű) 20 db
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a tervezés, sarokpontok szakszerű kialakítása feladatokat, továbbá a szerelés
és horganyzott szerelési anyagok árát (acélszál tartozékok, rögzítők, szálvezetők, karabinerek, feszítők, csavarok,
minden egyéb szükséges segédanyag)
RENDSZER TELJESEN KÉSZRE SZERELVE (Az 1 db napvitorla rendszer a részletezett anyagok összeállításából áll, a
feladatok magukba foglalják a tervezést, sarokpontok szakszerű kialakítását, szerelést és a horganyzott szerelési
anyagok árát [acélszál tartozékok, rögzítők, szélvezetők, karabinerek, feszítők, csavarok, segédanyagok a rendszer
készre szereléséhez])
Csigás lelazító rendszer (komplett) 20 db
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
Az oktatás kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti a szerződés-tervezet alapján:
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Eladó feladata a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg felhasználói szintű
beüzemelési, üzemeltetési oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 1 (egy) munkanapos időtartamban a gyártói és
eladói előírásokkal összhangban 5 (öt) fő részére, a Felek által előzetesen egyeztetett, az Eladó által biztosított
szekszárdi helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Eladó köteles biztosítani.
(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. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a minimum
jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát megtennie. A 36 hónap, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvénysátrak
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37416000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
RENDEZVÉNYSÁTOR
"Kisméretű" rendvezvénysátor (10 db), 3x3 méter, 3 oldalfallal, fehér színben, anyaga: poliészter - UV- és vízálló,
alumínium szerkezet.
RENDEZVÉNYSÁTOR
"Nagyméretű" rendvezvénysátor (10 db), 3x6 méter, 3 oldalfallal, fehér színben, anyaga: poliészter - UV- és vízálló,
alumínium szerkezet
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 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
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x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 15
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő
a ponthatárok között értékeli a lenti képlet alkalmazásával az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont
tekintetében Ajánlattevőnek a minimum jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát
megtennie. A 36 hónap, és az afeletti megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
II.2.1)
Elnevezés: Kordonok beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MOBIL KORDON (200 db)
Mobil kordon: sorolható, kültéri használatra, fémszerkezetes min: 2,5m*1,1m, egymással összefűzhető kiemelés
gátlóval ellátott, 1db max. 25 kg
MOBIL TAPOSÓKORDON (20 db)
Mobil taposókordon: sorolható, rakásolható kültéri használatra. Mérete min 1m*1m 1 db súlya: max. 70 kg
SZALAGOS KORDONÁLLVÁNY (15 db)
szalagkordon, min 2 m kihúzható övbetéttel, 8-15 kg talppal, visszacsapás gátlóval, univerzális fejjel, 1 db súlya:
max. 15 kg
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 5
2 3. részszempont: 1db mobil kordon súlya (min 10 kg max 25 kg) 5
3 4. részszempont: 1 db mobil taposó kordon súlya (min 20 kg max 70 kg) 5
4 5. részszempont: A mobil taposó kordon esetében biztosít-e ajánlattevő gyári kaloda tartozékot? (igen/
nem) 5
5 6. részszempont: A szalagos kordonállvány felszerelhető-e információs táblával? (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a minimum
jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát megtennie. A 36 hónap, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
A 3. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában maximum két tizedesjegy
pontossággal tehető megajánlás. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek
értelmében ajánlatkérő a ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési szempont tekintetében
Ajánlattevőnek a mobil kordon 1 darabjának súlyát szükséges megadnia. A 25 kg fölötti megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után. A 10 kg, és az az alatti megajánlás maximális pontot ér.
Az 4. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában maximum két tizedesjegy
pontossággal tehető megajánlás. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek
értelmében ajánlatkérő a ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési szempont tekintetében
Ajánlattevőnek a mobil taposó kordon 1 darabjának súlyát szükséges megadnia. A 70 kg feletti megajánlás az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.A 20 kg, és az az alatti megajánlás maximális pontot ér.
A 5. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak „Igen” vagy „Nem”
válasz adható meg. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében pontkiosztás, melynek értelmében
ajánlatkérő „Igen” válasz esetén a maximális pontot adja, „Nem” válasz esetében pedig 0 pontot ad. Ezen
értékelési részszempont kapcsán arra szükséges megajánlást tenni, hogy a mobil taposó kordon esetében
biztosít-e ajánlattevő gyári kaloda tartozékot.
A 6. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak „Igen” vagy „Nem”
válasz adható meg. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében pontkiosztás, melynek értelmében
ajánlatkérő „Igen” válasz esetén a maximális pontot adja, „Nem” válasz esetében pedig 0 pontot ad. Ezen
értékelési részszempont kapcsán arra szükséges megajánlást tenni, hogy a szalagos kordonállvány felszerelhető-e
információs táblával.
A 3. 4. 5. és 6. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak főszabály szerint
az ajánlat részeként benyújtott műszaki adatlapban vagy termékleírásban szükséges szerepelnie. Amennyiben
a megajánlás alátámasztása nem szerepel a benyújtott műszaki alátámasztó dokumentumban, úgy Ajánlatkérő
elfogadja a megajánlott termék gyártójának vagy forgalmazójának nyilatkozatát, amelyből egyértelműen
megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az értékelési szempontra tett megajánlásnak.
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényhez székek beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

Fő szójegyzék

204

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KARFA NÉLKÜLI RAKÁSOLHATÓ ZENEKARI SZÉK (100 db)
rakásolható, fém váz, nem gurulós fix lábak, karfás kivitel, max 7kg súly, ülés min. szélesség*mélység: 40*40cm
Ülésmagasság: min. 40 cm., ülésméret: min. 40*40 cm maximum 60*60 cm , ülésmagasság: minimum 40 cm
maximum 60 cm
Min 8 db szék legyen egymásba rakható.
KARFÁS RAKÁSOLHATÓ NÉZŐTÉRI SZÉK (500 db)
rakásolható, fém váz, nem gurulós fix lábak, karfás kivitel, max 7kg súly, ülés min. szélesség*mélység: 40*40cm
Ülésmagasság: min. 40 cm., ülésméret: min. 40*40 cm maximum 60*60 cm , ülésmagasság: minimum 40 cm
maximum 60 cm
Min 8 db szék legyen egymásba rakható.
SÖRPAD GARNITÚRA (70 db)
sörasztal+2 sörpad, felhajtható lábakkal, UV elleni lakkozással, anyaga: lucfenyő, hosszúság*mélység*magasság
min: 195*50*75 cm, maximum 230*70*90 cm pad méret hosszúság*mélység min: 195*25 cm maximum 230*40
cm
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: 1db Karfa nélküli rakásolható zenekari szék súlya (min. 3 kg, max. 7 kg) 5
3 4. részszempont: Karfás rakásolható nézőtéri székek esetén az egymásba rakható székek száma (min. 8
db, max 30 db) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő
a ponthatárok között értékeli a lenti képlet alkalmazásával az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont
tekintetében Ajánlattevőnek a minimum jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát
megtennie. A 36 hónap, és az afeletti megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
A 3. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában maximum két tizedesjegy
pontossággal tehető megajánlás. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek
értelmében ajánlatkérő a ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési szempont tekintetében
Ajánlattevőnek a megajánlott karfa nélküli rakásolható zenekari szék 1 darabjának súlyát szükséges megadnia. A
7 kg feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A 3 kg, és az az alatti megajánlás maximális
pontot ér.
A 4. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési szempont tekintetében Ajánlattevőnek a megajánlott
karfás rakásolható nézőtéri székek tekintetében kell megtennie ajánlatát arra vonatkozóan, hogy hány darab szék
rakható egymásba. A 8 db alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.A 30 darab, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér.
A 3. és 4. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak főszabály szerint
az ajánlat részeként benyújtott műszaki adatlapban vagy termékleírásban szükséges szerepelnie. Amennyiben
a megajánlás alátámasztása nem szerepel a benyújtott műszaki alátámasztó dokumentumban, úgy Ajánlatkérő
elfogadja a megajánlott termék gyártójának vagy forgalmazójának nyilatkozatát, amelyből egyértelműen
megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az értékelési szempontra tett megajánlásnak.
II.2.1)
Elnevezés: Napernyő beszerzés
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37416000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
NAPERNYŐ (10 db)
Mobil napernyő, mérete: 4x4 méter, vendéglátóipari felhasználásra; antracit vázzal és beige vagy törtfehér vagy
világosbarna (valamint ezen felsorolt színek árnyalatai) színű ponyvával, ami víztaszító és UV-stabilizált;
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 5
2 3. részszempont: Hány darab olyan rögzítést biztosít Ajánlattevő, mellyel rögzíthető aszfalton és/vagy
térkövön és/vagy betonon és/vagy füves felületen a napernyő? (min. 0 db max. 10 db) 10
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
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ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a minimum
jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát megtennie. A 36 hónap, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
A 3. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a biztosított
rögzítések darab számát szükséges megadnia. A 10 darab, és az afeletti megajánlás maximális pontot ér. 0 darab
megajánlás 0 pontot ér.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 3. értékelési szempont kapcsán a megajánlásnak főszabály szerint az ajánlat részeként
benyújtott műszaki adatlapban vagy termékleírásban szükséges szerepelnie. Amennyiben a megajánlás
alátámasztása nem szerepel a benyújtott műszaki alátámasztó dokumentumból, úgy Ajánlatkérő elfogadja a
megajánlott termék gyártójának vagy forgalmazójának nyilatkozatát, amelyből egyértelműen megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel az értékelési szempontra tett megajánlásnak.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi adóvevő beszerzés
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32237000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
URH KÉZI ADÓVEVŐ (20 db)
urh adó vevő - 1db rádió, 1db Li-Ion akkumulátor, 1db övcsipesz, 1db töltő - Működési frekvenciasáv:
140MHz-174MHz ( VHF ), Csatornaszám: min. 16 • Analóg és digitális üzemmód, kiváló hangminőség és
masszív kivitel, hangszóró teljesítmény minimum 1000mW Előfizetés és hívásdíjak nélkül használható Szabadkezes működés lehetősége ( VOX ), Üzemidő min. 12 h., Használható jelzésrendszerek: SEL 2/5 és/vagy
CTCSS és/vagy DTCS és/vagy DTMF (csak adás), Adóteljesítmény: min. 5W, IP67-es szabványnak megfelelő,
adóvevő súlya standard akkumulátorral és antennával max: 330 gr súlyú, mérete antenna nélkül, (mm
magasság*szélesség*mélység): min: 70*40*25 mm, max: 160*80*60mm
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. részszempont: 1 db adóvevő súlya (min. 150 gr, max. 330 gr) 5
3 4. részszempont: Az alapfelszereltségen felüli további tartozékot biztosít-e Ajánlattevő? Értékelés alá
vont tartozékok megléte: 1db fülhallgató adóvevőnkként (igen/nem) 5
4 5. részszempont: Az alapfelszereltségen felüli további tartozékot biztosít-e Ajánlattevő? Értékelés alá
vont tartozékok megléte: több eszköz egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás (igen/nem) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a minimum
jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát megtennie. A 36 hónap, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
A 3. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában maximum két tizedesjegy
pontossággal tehető megajánlás. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek
értelmében ajánlatkérő a ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében
Ajánlattevőnek a megajánlott adóvevő 1 darabjának súlyára szükséges ajánlatot tennie. 330 gr megajánlás feletti
érték az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A 150 gr, és az az alatti megajánlás maximális pontot ér.
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak főszabály szerint az ajánlat részeként benyújtott műszaki adatlapban
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vagy termékleírásban szükséges szerepelnie. Amennyiben a megajánlás alátámasztása nem szerepel a benyújtott
műszaki alátámasztó dokumentumban, úgy Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott termék gyártójának vagy
forgalmazójának nyilatkozatát, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az
értékelési szempontra tett megajánlásnak.
A 4. és 5. értékelési részszempontok vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak „Igen” vagy
„Nem” válasz adható meg. Az értékelés módszere ezen részszempontok tekintetében pontkiosztás, melynek
értelmében ajánlatkérő „Igen” válasz esetén a maximális pontot adja, „Nem” válasz esetében pedig 0 pontot ad.
Ezen értékelési részszempontokra akkor adható igen választ, ha az értékelési szempont leírásában meghatározott
tartozékot biztosítja az ajánlattevő.
A 4. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak főszabály szerint
az ajánlat részeként benyújtott műszaki adatlapban vagy termékleírásban szükséges szerepelnie (azaz a
dokumentumban szerepelnie kell a tartozékoknak a megajánlásnak megfelelően). Amennyiben a megajánlás
alátámasztása nem szerepel a benyújtott műszaki alátámasztó dokumentumban, úgy Ajánlatkérő elfogadja a
megajánlott termék gyártójának vagy forgalmazójának nyilatkozatát, amelyből egyértelműen megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel az értékelési szempontra tett megajánlásnak. Ajánlatkérő alapfelszerelésnek
tekinti: 1 db rádió, 1 db Li-Ion akkumulátor, 1 db övcsipesz, 1 db töltő
Az 5. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak főszabály szerint
az ajánlat részeként benyújtott műszaki adatlapban vagy termékleírásban szükséges szerepelnie (azaz a
dokumentumban szerepelnie kell a tartozékoknak a megajánlásnak megfelelően). Amennyiben a megajánlás
alátámasztása nem szerepel a benyújtott műszaki alátámasztó dokumentumban, úgy Ajánlatkérő elfogadja a
megajánlott termék gyártójának vagy forgalmazójának nyilatkozatát, amelyből egyértelműen megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel az értékelési szempontra tett megajánlásnak. Ajánlatkérő alapfelszerelésnek
tekinti: 1 db rádió, 1 db Li-Ion akkumulátor, 1 db övcsipesz, 1 db töltő
II.2.1)
Elnevezés: Fényfestő projektorcsomag beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32322000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
FÉNYFESTŐ PROJEKTOR CSOMAG (1 db)
Technológia:
3-chip DLP, 3 x 0,96" DMD,
Natív felbontás: 1920 x 1200 WUXGA,
Képarány: 16:10
Fényerő: minimum 20.000 ANSI Lumen,
Fényforrás: Lézerfoszfor
Fényforrás tartam: minimum 20.000 üzemóra, Objektív: 1 db TLD + 1.5-2.0 (1.39-1.87:1 WUXGA felbontás mellett)
+ 1db TLD + 2.0-2.8 (2.56-4.17:1 WUXGA felbontás mellett) mototros zoom optika,
Kontraszt: minimum 2100:1,
Lencse shift: Függőlegesen - 100%-tól + 130 %-ig, vízszintesen +/- 40%,
Bemenetek: legyen rajta DP 1.2 (HDCP 1.3), Single HDBt, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Quad SDI,
Maximum fogyasztás: < 2,4KW,
Zajszint: < 50 Db, Súly: < 50 kg, Jótállás: minimum 12 hónap,
Egyéb követelmények: vízszintes és függőleges Edge Blending, Warp funkció, Lencse memória, PiP két bemeneti
forrásról szimultán, legyen 360 -ban dönthető, trapézkorrekció, legyen hozzá letölthető projektor vezérlő szoftver
+ 1 db hordláda + 1 db stack keret + 1 db infra távirányító
Notebook:
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min. 12 magos processzor, min. 16 GB memória, min. 512 GB SSD meghajtó, FullHD (1920 x 1080) kijelző Dedikált
min. 2 GB grafikus vezérlő, 1x HDMI, magyar nyelvű operációs rendszerrel, 15 m HDMI kábellel
Vetítéshez szükséges szoftver:
ipari standard vetítő szoftver, osx és windows kompatibilitás
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell továbbá:
- A fényfestő projektor tartozékokkal (notebook, vetítéshez szükséges szoftver)
Jótállás: legalább az átadástól számított 12 hónap korlátozásmentes jótállási kötelezettség.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
Az oktatás kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti a szerződés-tervezet alapján:
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Eladó feladata a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg felhasználói szintű
beüzemelési, üzemeltetési oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 1 (egy) munkanapos időtartamban a gyártói és
eladói előírásokkal összhangban 5 (öt) fő részére, a Felek által előzetesen egyeztetett, az Eladó által biztosított
szekszárdi helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Eladó köteles biztosítani.
(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. részszempont: Valamennyi termék esetén egységesen: Többlet jótállás (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
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II.2.14) További információ:
AK a II.2.7. pontban megjelölt 30 munkanap alatt 30 naptári napot ért.
Értékelés módszere legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Az 1. értékelési részszempont („Ár”) vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot (100), a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított
arányban csökken. A felolvasólapon az értékelési részszempont vonatkozásában az Összesített ajánlati árat (nettó
Ft) szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám
ajánlható. Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a
ponthatárok között értékeli az ajánlatokat. Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevőnek a minimum
jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás kapcsán szükséges ajánlatát megtennie. A 36 hónap, és az afeletti
megajánlás maximális pontot ér. 0 hónap megajánlás 0 pontot ér.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok
hatálya alatt áll.
Az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével
szükséges benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban
meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §ban foglaltak szerint kell benyújtania.
AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/ 2015. (X.
30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b),
e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése
időpontjától kell számítani.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat
kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 62. §, 64. §, a Kbt. 69. § (11a)
bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó. A megkövetelt
igazolási mód részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részeként található meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK nem
ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 3. rész, 10. rész:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlattevő az EKR-ben található űrlap
kitöltésével nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes
igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes
igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja
figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az
igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321 /2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az ajánlattétel során
ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani,
a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P.1:
Ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése c) alpont alapján be kell nyújtania az
Ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan
3. rész esetében: közbeszerzés tárgyából (hangtechnikai és/vagy fénytechnikai és/vagy színpadtechnikai
eszközök szállítására vonatkozó)
10. rész: közbeszerzés tárgyából (projektor)
nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A nyilatkozatban fel kell tüntetni az üzleti évet (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap megadásban),
illetve a
3. rész esetében: közbeszerzés tárgyából (hangtechnikai és/vagy fénytechnikai és/vagy színpadtechnikai
eszközök szállítására vonatkozó)
10. rész: közbeszerzés tárgyából (projektor)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételt nettó összegben kifejezve.
A nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel) eredeti devizanemben kéri Ajánlatkérő megadni.
Amennyiben az árbevétel megadott deviza nem HUF úgy annak átszámítását AK fogja elvégezni az
üzleti év utolsó napja szerinti, (vagy ha azon a napon nem volt MNB árfolyam, akkor az azt követő első
munkanapon) az adott devizanemre érvényes MNB középárfolyamon.
Ha az ajánlattevő a közbeszerzés tárgyai szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő
nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételi követelményt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében 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 árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
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alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmasságot igazoló szervezet esetén a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés, a Kbt. 67. § (3) bekezdés és a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (2) bekezdés szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, miszerint ez esetben az
a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Folytatás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):)
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
9. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 10 db adóvevő
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
10. rész:
M/1
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább nettó 17 500 000
forint értékben projektor szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
A referenciák kapcsán további, általános rendelkezés:
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 3. rész:
P.1.
Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (hangtechnikai és/vagy
fénytechnikai és/vagy színpadtechnikai eszközök szállítására vonatkozó) származó általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele összesen eléri legalább a nettó 59 millió HUF-ot.
10. rész:
P.1.
Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (projektor szállítására
vonatkozó) származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri legalább a nettó
17 500 000 HUF-ot.
AK rögzíti hogy a mindkét részre történő ajánlattétel esetében a követelmények nem adódnak össze.
Folytatás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid
ismertetése:)
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AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia kóvetelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerzódés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
A 3. és 10. részre történő (azaz mind a két részre történő) ajánlattétel esetében az alkalmassági
követelmények nem adódnak össze.
Folytatás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid
ismertetése pont:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény
előzetes igazolása:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek, melyet AT az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására
vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási
kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni
és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt
alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdésnek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az ajánlattétel során AT-nek az EEKD IV. rész
alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9. és 10.rész:
M/1.
a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján,
1.rész: padlóburkolat szállítására irányuló
2. rész: szaniterkonténer szállítására irányuló
3. rész: hangsugárzó modul szállítására irányuló
4. rész: árnyékoló napvitorla szállítására irányuló
5. rész: sátor szállítására irányuló
6. rész: kordon szállítására irányuló
7. rész: bútor szállítására irányuló
8. rész: napernyő szállítására irányuló
9. rész: adóvevő szállítására irányuló
10. rész: projektor szállítására irányuló
szerzódésszerúen teljesített referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1)-(2) bekezdése
szerint.
A referenciaigazolás(ok)/referencia nyilatkozat(ok) minimális tartalmi eleme(i):
- szerződést kötő másik fél neve
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)
- a szerződés
1. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
2. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
3. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
4. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
5. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
6. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
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7.rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
8. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
9. rész: mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
10. rész: ellenszolgáltatás nettó értéke (Az ellenszolgáltatást abban a devizanemben kérjük feltüntetni,
amiben a szerződés szerinti kifizetés történt)
Amennyiben a referenciákban megadott deviza nem HUF úgy annak átszámítását AK fogja elvégezni a
teljesítés befejezésének napján (vagy ha azon a napon nem volt MNB árfolyam, akkor az azt követő első
munkanapon) az adott devizanemre érvényes MNB középárfolyamon.
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referenciaigazolás / referencianyilatkozat vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1)
bekezdés irányadó az alábbiak szerint:
Amennyiben a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti szervezetnek minősül, úgy a szerzódést kótó másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást
szükséges benyújtani (AK ekörben elfogadja az AK által rendelkezésre bocsátott referencianyilatkozatminta megrendelő által cégszerűen aláírt változatát is).
Amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti szervezetnek minősül, úgy a referencianyilatkozat-minta benyújtható ajánlattevő által cégszerűen
aláírt nyilatkozat formájában is.
A bemutatott referenciával szemben kóvetelmény, hogy befejezett, szerzódésszerúen teljesített
munkára vonatkozzon.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia kóvetelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerzódés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
3. rész:
M/2
a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján, fénytechnikai eszközök szállítására irányuló
szerzódésszerúen teljesített referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1)-(2) bekezdése
szerint.
A referenciaigazolás(ok)/referencia nyilatkozat(ok) minimális tartalmi eleme(i):
- szerződést kötő másik fél neve
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)
- a szerződés mennyisége (az Ajánlatkérő által vizsgált mértékegységben)
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referenciaigazolás / referencianyilatkozat vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1)
bekezdés irányadó az alábbiak szerint:
Amennyiben a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti szervezetnek minősül, úgy a szerzódést kótó másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást
szükséges benyújtani (AK ekörben elfogadja az AK által rendelkezésre bocsátott referencianyilatkozatminta megrendelő által cégszerűen aláírt változatát is).
Amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti szervezetnek minősül, úgy a referencianyilatkozat-minta benyújtható ajánlattevő által cégszerűen
aláírt nyilatkozat formájában is.
A bemutatott referenciával szemben kóvetelmény, hogy befejezett, szerzódésszerúen teljesített
munkára vonatkozzon.
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Folytatás:III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK az 1-10. részre irányadó M/1 alk. köv.-ek vonatkozásában
rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több rész vonatkozásában is
bemutatható, amennyiben az releváns.
1. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 800 m2
padlóburkolat szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
2. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító
hirdetmény feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 1 db
szaniterkonténer szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
3. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 5 db hangsugárzó
modul szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
3.rész:
M/2
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 6 db fénytechnikai
eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/2. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
4. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 5 db árnyékoló
napvitorla szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
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5. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 5 db sátor
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
6. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 120 db kordon
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
7. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 120 db bútor
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 éven (azaz visszafelé számított 108
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
8. rész:
M/1:
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény
feladásának dátumától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen legalább 5 db napernyő
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.
Folytatás:III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (A kiválasztási szempontok 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.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:
Előleg: Eladó előleg igénybevételére nem jogosult.
A szerződés teljesítéséve kapcsolatban irányadó a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. § (1) -(2)
bekezdése.
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Pénznem: HUF
Részlet a szerződés-tervezetből:
Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladó valamely szerződéses kötelezettségének
teljesítésével – olyan okból, amelyért felelős – késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér késedelemmel érintett naptári naponként a késedelemmel érintett termék(ek) 3.1. pont
szerint megadott nettó vételára 0,5%-a (fél százaléka) azzal, hogy a késedelmi kötbér maximuma 20 (húsz) naptári
napnak megfelelő tétel.
Meghiúsulási kötbér: Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladó késedelme eléri a 20 (húsz) naptári
napot, a Vevő jogosult a Szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinteni.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért az Eladó
felelős, meghiúsul – beleértve az olyan, 20 (húsz) naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért Eladó
felelős – Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
A meghiúsulási kötbér mértéke a 3.1. pont szerinti, meghiúsulással érintett nettó szerződéses ellenérték 30%-a
(harminc százaléka).
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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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: 2022/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (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: 18:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidóig beérkezett ajánlatok
bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidó lejártát kóvetóen, kettó órával
késóbb kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.
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:
AK rögzíteni kívánja, hogy a lenti rendelkezések valamennyi rész esetén irányadók főszabály szerint.
1) AK az eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.
3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre
űrlapot, akkor AT-nek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát
nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot
a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
4) A GSZ, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során
rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő
tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer
felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia részenként, amelyen
szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4)
bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján
értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)
6) AK a felhívás IV.2.5) pontjában rögzített 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért.
7)Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-100 pont.
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8) AT-nek ajánlatuk részeként részenként csatolniuk kell a Közbeszerzési Dokumentum részét képező 1 db
ajánlati ár részletező táblázatot beárazott formában szerkeszthető formátumban, .xls/.xlsx kiterjesztésben.
Minden, az ajánlati ár részletezőben szereplő tételt be kell árazni. Az ajánlati ár részletező beárazása során
minden, a táblázatban szereplő tételhez az AT-nek meg kell adnia a 0-tól különböző ajánlati egységárát.
A fentiek alapján az ajánlati ár részletező táblázat zöld háttérrel megjelölt oszlopainak kitöltése kötelező!
AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy a megadott darabszámokon változtatni nem lehet! AT-nek a
felolvasólapon az összesített ajánlati árat kell megadniuk nettó Ft értékben. Az egységárakat egész
szám pontossággal kell megadni. AT-nek az ártáblázatban meg kell adnia a megajánlott termék típusát,
gyártóját, származási helyét.
AT-nek ajánlatában be kell nyújtania részenként a megajánlott eszközök műszaki adatlapját és/vagy
termékleírását (magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított dokumentum), amely tartalmazza a
megajánlott eszköz nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott
eszköz megfelel a műszaki leírásban előírt valamennyi követelménynek, valamint adott esetben az
értékelési részszempontra tett műszaki jellegű megajánlásnak is megállapíthatónak kell lennie.
9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati
felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának
a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul
automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
10) AT-nek ajánlata részeként részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66.
§ (2) bekezdése alapján.
11) AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot valamennyi rész tekintetében. Ennek alapján amennyiben bármely rész tekintetében csak 1 db
ajánlat érkezik be az ajánlattételi határidő lejártáig, úgy Ajánlatkérő az adott részt eredménytelenné
nyilvánítja.
12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – ha az összegezésben megjelölésre került – a
következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
13) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak
szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.
14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy
jelen eljárásban valamennyi rész tekintetében a P/1.-3. és 10. rész, M/1.-1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10.rész,
M/2.-3. rész alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe
kerülés követelményeihez képest.
15) AT-nek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.
16) Az ajánlathoz csatolni kell részenként az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az
ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek)
közjegyzői hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
17) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló
átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani.
A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül
átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján.
18) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
19) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
20) AK nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.
21) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat.
22) AT-nek az ajánlatban részenként nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/EU rendelet
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módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU
rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
23) AK jelen eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésével összhangban, mint feltételes közbeszerzési eljárást
folytatja le az alábbi indoklás alapján: Jelen eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján mind a 10 rész
tekintetében feltételes közbeszerzésként indul meg, figyelemmel arra, hogy a Támogatási szerződés
szerinti megvalósítási határidő az eljárás megindításakor már eltelt, AK által a Támogatási Szerződés
módosításáról szóló kérelem került benyújtásra, melyben AK kérelmezte a projekt lezárás dátumának
módosítását és a forrás kiegészítését. AK ezen kérelem pozitív elbírálására alapozza a feltételesség
jogalapját. Amennyiben ezen kérelem elutasításra kerül a Támogató által, úgy AK eredménytelenné
nyilváníthatja az eljárást mind a 10 rész tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai
szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (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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SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Mű (16991/2022)
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: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13980335218
Postai cím: Boglárka Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Horváth Andrea
Telefon: +36 94522966
E-mail: horvath.andrea@szova.hu
Fax: +36 94314743
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szova.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szova.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/EKR001196582022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196582022/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: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonhasznosítás és városgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés 2022-2023. gázévre
Hivatkozási szám: EKR001196582022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szombathely területén 9 db,
Fonyód területén további 1 db felhasználási hellyel rendelkezik.
Feladat:
• Évi 119.080 gnm3 földgáz adásvétele (+ 30 % opció lehetséges), 10 db fogyasztási hely vonatkozásában
felmerülő teljes földgáz igény kielégítésére a 2022. október 01-én 06:00-tól 2023. október 01-én 06:00-ig terjedő
időszakra.
Szerződött fűtőérték: 34,49 MJ/gnm3
A MSZ 1648:2016 szabványnak megfelelően a fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték
±5%-os sávjánál, kivéve a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenetet, a megfelelő időben előre jelzett
karbantartási munka vagy vis major esetét. Átadási nyomás: minimum 0,03 bar
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék
vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki
tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot
ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott
termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető
ajánlat.
Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD); Eljárást megindító felhívás (felhívás), a földgázellátásról szóló 2008.
XL. törvény (GET).
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
A hirdetmény II.2.5. pontjához: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja - legalacsonyabb ár - szerinti értékeli az
ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) - a megajánlást 2 tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni
a felolvasólapon
Részajánlat tétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti hatékony és
felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati ár érhető el.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
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
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Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés 2022-2023. gázévre
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: HU222,HU232 A teljesítés fő helyszíne: LD. Műszaki leírás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szombathely területén 9 db,
Fonyód területén további 1 db felhasználási hellyel rendelkezik.
Feladat:
• Évi 119.080 gnm3 földgáz adásvétele (+ 30 % opció lehetséges), 10 db fogyasztási hely vonatkozásában
felmerülő teljes földgáz igény kielégítésére a 2022. október 01-én 06:00-tól 2023. október 01-én 06:00-ig terjedő
időszakra.
Szerződött fűtőérték: 34,49 MJ/gnm3
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy
• a műszaki leírásban megjelölt valamennyi fogyasztási hely földgáz ellátását, a szükséges műszaki paraméterek
figyelembevételével, egyidejűleg folyamatosan biztosítja,
• az Ajánlatkérőnek átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak,
• a földgázt szagosított formában kell átadni,
• a szolgáltatásnak ki kell terjednie az Ajánlatkérő földgáz igényének prognosztizálására: a szerződés időbeli
hatályán belül a havi és éves gázigény előrejelzés az Elosztói Engedélyes által rendelkezésére bocsátott historikus
adatok alapján figyelembe véve az egyéb befolyásoló tényezőket (pl. időjárás, naptári adatok, tervezett kiesések).
A földgáz igény és felhasználás adminisztrációjáról is nyertes ajánlattevő gondoskodik,
• fogyasztási helyenkénti részletezést tartalmazó, havi elszámolás alapján kiállított számla havonta kerül kiállításra,
amely tartalmazza a gázdíjat, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal rendelete szerinti tarifával
számolt és továbbhárított rendszerhasználati díjat, MSZKSZ díjat, a jövedéki adót és az ÁFA-t, valamint a
felhasználót terhelő egyéb adók összegét,
• ellátja a földgáz beszerzésével kapcsolatos valamennyi feladatot,
• a szerződés időtartama alatt újonnan létesülő, illetve megszűnő energiaátadási pontok beilletve kiléptetésével
kapcsolatos szerződésmódosítási feladatok ellátását,
• a földgáz kereskedő munkatársa köteles folyamatos ügyfélgondozásra (információnyújtás, számlázási folyamatok
nyomon követése, segítséget nyújt a számázási problémák tisztázásában).
Ajánlatkérő a II.2.7) pontokat az alábbiak szerint részletezi: Szerződés teljesítési határideje (szállítási időszak): a
szerződés mindkét fél általi aláírásának napját követő nap 0 óra 00 perctől, de legkorábban 2022. október 01-én
06:00-tól 2023. október 01-én 06:00-ig terjed, amely időszak alatt nyertes ajánlattevő (Kereskedő) folyamatosan
ellátja szerződéses kötelezettségeit.
Részletes leírás a 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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy a megadott teljes mennyiséghez képest,
a felhasználástól függően, + 30 %-os mértékben különdíjmentesen eltérjen (opció). Az opció a szerződés
időtartama alatt használható fel. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott felhasználóhelyeken
kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A rögzített + 30%-os eltérés pótdíjmentes, melynek
maximális felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 AT, AV, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró
okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését AK két körben végzi:
1) Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap
benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT-k, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok
fenn nem állásást.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

228

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
2) Igazolás:
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek,
közös AT-k az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12.
§ - 16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság
igazolásában, AT-nek/közös AT-knek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-knek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az
EKR-ben AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat
mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1.
§ (7) bekezdésekre.
Tilos közbeszerzési szerződés odaítélése az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
esetekben.
„(1) Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6)
bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv
7. és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–
i) pontjának, 29. és 30. cikkének, valamint a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának hatálya
alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére
vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül
vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában
említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;
ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket,
amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a GET, valamint annak végrehajtásáról szóló 19/2009.
(I. 30.). rendelet előírásainak megfelelő földgáz-kereskedelmi engedéllyel
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell
benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az
összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban
meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. alapján ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be
kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek
vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
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 bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak
az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr. 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 közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadóak.
SZ.1. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a GET 28. § -a alapján a földgáz-kereskedelem
engedélyköteles tevékenység. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által kiadott - az ajánlattétel időpontjában hatályos – földgáz-kereskedelemre
vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő az engedély meglétét a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján a MEKH nyilvántartásában ellenőrzi.
Amennyiben ajánlattevő engedélye nem szerepel a fenti elérhetőségen (honlapon), úgy ajánlattevőnek
csatolni kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott érvényes földgázkereskedelmi engedély egyszerű másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés
alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános
jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a
külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell
nyilatkozni, melyekre az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
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 bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat
ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
M1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint
a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,
legjelentősebb közbeszerzés tárgya (földgáz adásvétele) szerinti referenciáinak ismertetését.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a teljesítés idejét (év – hónap – nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával)
• az értékesítés tárgyát, mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági
minimumkövetelmények való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja alapján, az ajánlatkérő a vizsgált időszak, 3 év (36 hónap), alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett értékesítést veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.
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Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6) – (7), (9) és (11) bekezdéseiben
foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr. 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 közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db,
legfeljebb kettő szerződés alapján teljesített a közbeszerzés tárgya (földgáz adásvétel) szerinti referenciát,
amely önmagában legalább 85.000 gnm³ mennyiségű földgáz adásvételére vonatkozott. A földgáz
adásvétel alatt ajánlatkérő a következőket érti: földgáz kereskedelmi, adásvételi, ellátási, értékesítési,
szállítási szerződés.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő
csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
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. Fedezet forrása: saját
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik, az ellenszolgáltatás összege HUF-ban kerül
kifizetésre.
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint átutalással történik. Alkalmazandó a
Kbt. 27/A. §, 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései. A számla fizetési határideje 30 nap.
A földgázfogyasztás mennyiségi díjainak elszámolása a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő
időszakra történik, kivéve, ha a területileg illetékes elosztói engedélyestől megkapott havi allokáció időszaka nem
egyezik meg a hónapforduló napjával.
Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
Kötbérek:
1. Késedelmi kötbér: a szerződésszegéssel érintett földgáz mennyiségnek szerződés szerint számított forint nettó
ellenértékének 0,5%-a naponta. Maximális mértéke: 15 késedelmes napi tétel
2. Hibás teljesítési kötbér:
Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel leszállított földgáz mennyiségére nyertes ajánlattevő az
aktuális nettó gázár 20 %-kal növelt díját fizeti meg AK részére.
Alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti mennyiségből le nem
szállított mennyiség nettó díjának 20 %-át fizeti meg AK részére.
3. Meghiúsulási kötbér:
Meghiúsulási kötbér mértéke: 10 %, alapja a meghiúsulással érintett szolgáltatások felhívásban megadott
mennyisége, százalékos eltérés nélkül számítva.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A korábbi, azonos tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az egyre növekvő
energiahordozó árak miatt, valamint a jelenleg hatályos szerződés 2022. október 01. 05:59 órakor való
lejárta miatt Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához,
hogy biztosítani tudja 2022. október 01. 06:00 órától a földgéz ellátást.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
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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: 2022/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan
- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15-17. §-ainak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részletes szabályok a KD-ban.
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 13542768, e-mail: kobeszerzes@tricsok.hu.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni,
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 25. § (3)-(4) és a 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő
feltüntetését (a 65. § (7) bek. esetén nemleges nyilatkozat is). AK a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat
benyújtását NEM írja elő jelen eljárásban.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően, AK nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdés
szerinti korlátozást.
9. AK a IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
10. FAKSZ: dr. Seres Csaba; 01254. dr. Kerek Éva Gabriella 00861; dr. Bábosik Roland Ottó 01011.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
13. Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
14. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként valamely dokumentumot nem magyar nyelven nyújt be,
abban az esetben az ajánlat részeként benyújtott idegen nyelvű irat, valamint annak magyar fordítása
vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a magyar fordítás mindenben megegyezik az
eredeti nyelvű dokumentummal.
15. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem
magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását
benyújtani;
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16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró esetében az ajánlatban
bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási-mintája.
17. AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől
csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig
terjedő időintervallum.
18. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén
– a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai
alapján számítja át Magyar Forintra.
19. Eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó. A
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20. Az ajánlathoz ajánlattevőknek csatolni szükséges a jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező
részletes árajánlatot (kereskedelmi ajánlat).
21. AT-nek nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
22. AK IV.2.6.) pontjában megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (17010/2022)
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: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10678750209
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aksd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aksd.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: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
II. szakasz: Tárgy

235
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Edényzet megismételt eljárás 2022
Hivatkozási szám: EKR000512882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

236

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szilárd háztartási és szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas műanyag edényzetek beszerzése, megismételt
eljárás, 2022
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 137352,00 (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: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 80 l
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34928480-6

További tárgyak:
39221260-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: az AKSD Kft. központi telephelye (4031 Debrecen, István u. 136.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szilárd háztartási és szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas műanyag edényzetek beszerzése a szerződés
időtartama alatt, eseti megrendelések alapján. Az edényzetek felirattal és sorszámmal ellátva (anyagba nyomott
minta) kerülnek leszállításra.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye (4031. Debrecen, István út 136.)
1. részajánlat
80 l edényzet – alapmennyiség, amely mindenképpen megrendelésre kerül: 1300 db (kék – 1000 db; fekete – 300
db) Ajánlatkérő telephelyére szállítva és összeszerelve.
Ajánlatkérő a megrendelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet változatlan szerződéses feltételek mellett. A
darabszám szín szerinti megoszlása tájékoztató jellegű, Ajánlatkérő megrendeléskor ettől eltérhet.
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A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12
hét) 5
2 3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: +30 %
II.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:
Valamennyi részajánlat tekintetében: Az eljárás alapján megkötendő szerződés időben a szerződés aláírásának
napjától, 12 hónapig hatályos.
A Szerződés bármilyen indokkal, bármelyik fél általi felmondása legrövidebb 90 napos határidővel történhet.
Ajánlatkérő eseti megrendeléseket kíván eszközölni.
II.2.5. ponthoz: Az ajánlati ár tartalmazza a hulladék gyűjtő edények árát és a szállítási díjat is.
II.2.1)
Elnevezés: 120 l
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:
39221260-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: az AKSD Kft. központi telephelye (4031 Debrecen, István u. 136.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szilárd háztartási és szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas műanyag edényzetek beszerzése a szerződés
időtartama alatt, eseti megrendelések alapján. Az edényzetek felirattal és sorszámmal ellátva (anyagba nyomott
minta) kerülnek leszállításra.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye (4031. Debrecen, István út 136.)
2. részajánlat
120 l edényzet – alapmennyiség, amely mindenképpen megrendelésre kerül: 1 400 db
(kék – 1200 db; barna – 200 db) Ajánlatkérő telephelyére szállítva és összeszerelve.
Ajánlatkérő a megrendelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet változatlan szerződéses feltételek mellett. A
darabszám szín szerinti megoszlása tájékoztató jellegű, Ajánlatkérő megrendeléskor ettől eltérhet.
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12
hét) 5
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2 3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: +30 %
II.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:
Valamennyi részajánlat tekintetében: Az eljárás alapján megkötendő szerződés időben a szerződés aláírásának
napjától, 12 hónapig hatályos. A Szerződés bármilyen indokkal, bármelyik fél általi felmondása legrövidebb 90
napos határidővel történhet.
Ajánlatkérő eseti megrendeléseket kíván eszközölni.
II.2.5. ponthoz: Az ajánlati ár tartalmazza a hulladék gyűjtő edények árát és a szállítási díjat is.
II.2.1)
Elnevezés: 240 l
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:
39221260-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: az AKSD Kft. központi telephelye (4031
Debrecen, István u. 136.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szilárd háztartási és szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas műanyag edényzetek beszerzése a szerződés
időtartama alatt, eseti megrendelések alapján. Az edényzetek felirattal és sorszámmal ellátva (anyagba nyomott
minta) kerülnek leszállításra.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye (4031. Debrecen, István út 136.)
3. részajánlat
240 l edényzet – alapmennyiség, amely mindenképpen megrendelésre kerül: 1064 db (kék test sárga tetővel –
1064 db)
Ajánlatkérő telephelyére leszállítva és összeszerelve.
Ajánlatkérő a megrendelt mennyiségtől +30%-kal eltérhet változatlan szerződéses feltételek mellett.
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
Műszaki Leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12
hét) 5
2 3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: +30 %
II.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:
Valamennyi részajánlat tekintetében: Az eljárás alapján megkötendő szerződés időben a szerződés aláírásának
napjától, 12 hónapig hatályos. A Szerződés bármilyen indokkal, bármelyik fél általi felmondása legrövidebb 90
napos határidővel történhet.
Ajánlatkérő eseti megrendeléseket kíván eszközölni.
II.2.5. ponthoz: Az ajánlati ár tartalmazza a hulladék gyűjtő edények árát és a szállítási díjat is.
II.2.1)
Elnevezés: 770 l és 1100 l
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:
39221260-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: az AKSD Kft. központi telephelye (4031
Debrecen, István u. 136.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szilárd háztartási és szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas műanyag edényzetek beszerzése a szerződés
időtartama alatt, eseti megrendelések alapján. Az edényzetek felirattal és sorszámmal ellátva (anyagba nyomott
minta) kerülnek leszállításra.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye (4031. Debrecen, István út 136.)
4. részajánlat: alapmennyiségek, amelyek mindenképpen megrendelésre kerülnek:
770 l edényzet – 60 db
1100 l edényzet – 60 db (kék)
Ajánlatkérő telephelyére leszállítva és összeszerelve.
Ajánlatkérő a megrendelt mennyiségtől +30 %-kal eltérhet változatlan szerződéses feltételek mellett.
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12
hét) 5
2 3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: +30 %
II.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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Valamennyi részajánlat tekintetében: Az eljárás alapján megkötendő szerződés időben a szerződés aláírásának
napjától, 12 hónapig hatályos. A Szerződés bármilyen indokkal, bármelyik fél általi felmondása legrövidebb 90
napos határidővel történhet.
Ajánlatkérő eseti megrendeléseket kíván eszközölni.
II.2.5. ponthoz: Az ajánlati ár tartalmazza a hulladék gyűjtő edények árát és a szállítási díjat is.
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 089 - 239987
(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: 80 l
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:
2022/07/15 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft
Nemzeti azonosítószám: 22685375243
Postai cím: Aranyeso Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: hungary@plastortrading.ro
Telefon: +36 709494557
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +40 259411595
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36400,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 120 l
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft
Nemzeti azonosítószám: 22685375243
Postai cím: Aranyeso Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: hungary@plastortrading.ro
Telefon: +36 709494557
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +40 259411595
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38080,00
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: 240 l
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft
Nemzeti azonosítószám: 22685375243
Postai cím: Aranyeso Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: hungary@plastortrading.ro
Telefon: +36 709494557
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +40 259411595
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40432,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 770 l és 1100 l
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft
Nemzeti azonosítószám: 22685375243
Postai cím: Aranyeso Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: hungary@plastortrading.ro
Telefon: +36 709494557
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +40 259411595
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22440,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. részben további ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Puerta Nánás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2170 Aszód,
Pesti út 11.)
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátotta rendelkezésre.
Ajánlattevő neve: Puerta Nánás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető
ajánlattevő, adószám: 23595813-2-13)
Székhelye: 2170 Aszód Pesti Út 11.
Rész neve: 80 l (1)
1. Nettó egyösszegű vételár EUR:
28 050
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét):
12
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap):
0
Az első részajánlat tekintetében az eljárást eredményessé nyilvánítjuk, mivel a rendelkezésre álló saját
költségvetési forrás kiegészítést követően elegendő az ajánlati árra. Továbbá a szerződés megköthető
az értékelés alapján legkedvezőbb és egyetlen érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel az alábbi ajánlati
értékekkel:
1. részajánlat
Ajánlattevő neve: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8., adószám:
22685375-2-43)
1.Nettó egyösszegű vételár (EUR): 36 400
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva (min. 6 hét, max. 12 hét) 10
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban)(min.0 hónap max 24 hónap) 24
Az eljárás eredményes az 1., 2., 3. és 4. részajánlat tekintetében, mivel a rendelkezésre álló saját
költségvetési forrás kiegészítést
követően az 1., 2., 3. és 4. részajánlat tekintetében elegendő az ajánlati árra.
1. részajánlat
Ajánlattevő neve: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.)
1.Nettó egyösszegű vételár (EUR): 36 400
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét) 10
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 24
2. részajánlat
Ajánlattevő neve: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.)
1.Nettó egyösszegű vételár (EUR): 38 080
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét) 10
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 24
3. részajánlat
Ajánlattevő neve: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.)
1.Nettó egyösszegű vételár (EUR): 40 432
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét) 10
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 24
4. részajánlat
Ajánlattevő neve: PLASTOR TRADING HUNGARY Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.)
1.Nettó egyösszegű vételár (EUR): 22 440
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét) 6
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3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap) 24
További ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Hi-Tech Műszertechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő, adószám:
13548580-2-05)
Székhelye: 3433 Nyékládháza Hunyadi utca 7
Rész neve: 120 l (2)
1. Nettó egyösszegű vételár EUR: 28 000
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét):10
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap):24
Rész neve: 240 l (3)
1. Nettó egyösszegű vételár EUR: 31 388
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét):10
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap):24
Rész neve: 770 l és 1100 l (4)
1. Nettó egyösszegű vételár EUR:12 680
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét):10
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap):24
Ajánlattevő neve: Puerta Nánás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető
ajánlattevő)Székhelye: 2170 Aszód Pesti út 11.
Rész neve: 80 l (1)
1. Nettó egyösszegű vételár EUR:28 050
2. Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számítva( min. 6 hét, max. 12 hét):12
3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama( hónapban)( min.0 hónap max 24 hónap):0
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:
Postai cím:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

247

Város:
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
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A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (16975/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 12078759
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR001271122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium rekonstrukció
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: Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Csobánka tér 7. Hrsz.: 62321/81
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A
részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az épület tartószerkezetig való visszabontása bontási terv szerint, és teljes rekonstrukciója bővítéssel. A bővítés
mértéke 266,44 m2.
Telek tervezett beépítési paraméterek:
- a telek beépítési mértéke terepszint felett: 33,23% (3754,43 m2) < 35%
- a telek beépítési mértéke terepszint alatt: 3,9% (444,1 m2) < 40 %
- a telek általános szint: 0,72 m2/m2 (8167,53 m2) < 1,2 m2/m2
- a telek zöldfelület: 25,75% (2909,2 m2) > 25 %
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- az épület épületmagassága: 8,86 m < 14 m
Hasznos alapterület:
Alagsor hasznos alapterület: 392,17 m2
Földszinti hasznos alapterület: 3 303,25 m2,
1. emeleti hasznos alapterület: 2 206,98 m2,
2. emeleti hasznos alapterület: 1 438,61 m2,
Könyvtár hasznos alapterület: 161,86 m2
Összes hasznos alapterület: 7 341,01m2
Teljes befogadóképesség: 640 fő diák, 75 fő tanár 20 technikai dolgozó
Épület:
- 20 db tanterem
- 7 db csoportterem
- 3 db számítástechnika terem
- 1 db biológia tanterem
- 1 db kémia-Biológia előadóterem
- 1 db kémiai-biológiai laboratórium
- 1 db fizikai-elektrotechnikai labor
- 1 db fizika előadóterem
- 1 db könyvtár
- 1 db, 370 adagos melegítő konyha
- 1 db teakonyha
- 1 db étkező
- 1 darab aula
- 1 darab tornaterem 586 m2 sport parketta
- 1 darab konditerem
- 1 darab énekterem
- 2 darab zeneterem
- 1 darab rajzterem
- 1 darab fiú technika terem
- 1 darab lány technika terem
- 1 darab szolgálati lakás
- 1 darab orvosi helyiség
- 1 darab pszichológus helyiség
- 13 darab szertár/raktár/irattár
- 6 darab tanári helyiség
- 4 darab igazgatási iroda
- 1 darab tárgyaló
- 1 darab ruhatár
Külső tér:
- sportudvar: 1971,98 m2 m2
- közforgalmi parkolóhely: 0 db
- belső használatú parkolóhely: 13 db
Az épület szabadon álló kialakítású. Két fő funkcionális egységből áll, melyek mind megjelenésben, mind
szintszámban is jól elkülönülnek egymástól. A két szárnyat egy földszintes nyaktag köti össze. Mindkét
épületrésznek külön bejárata és portája van, főbejáratnak az „A” szárny bejárata tekinthető. A „B” épületszárny
2015-ben bővítésre került egy mobilfallal ketté osztható táncteremmel.
Tervezett beruházás főbb elemeinek tételes felsorolása:
Homlokzatot érintő:
- előregyártott homlokzati szendvicspanelek elhelyezése
- alumínium nyílászárók és függönyfal beépítése
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- alumínium zsalúziák elhelyezése
- új lábazat kialakítása
- főbejárati portál dobozszerkezet, előtetők kialakítása
- bevilágító és füstelvezető kupolák beépítése
- új lakatos szerkezetek elhelyezése: külső korlátok, acél hágcsók, folyókák, teljes csapadékvíz elvezetési rendszer,
szennyfogók, bádogozások, rácsok és a szegélyek – tervek szerint
- új lapostető teljes rétegrendben és szerkezettel
- statikai tervek szerint egyes részeken új acél szerkezetek kerülnek kialakításra – lásd sztatikai dokumentáció
- gépészeti felépítmények és szerelvényeik – szakági tervek szerint
- épületvillamossági berendezések és szerelvényeik – szakági tervek szerint
Beltérre vonatkozóan:
- új beltéri nyílászárók (alumínium, fa)
- új, szerelt jellegű belső válaszfalak
- vizesblokkok teljeskörű felújítása
- tartószerkezetek megerősítése statikai tervek szerint
- új a belső padló és falburkolatok, álmennyezetek belsőépítészeti tervek szerinti kialakításban
- alagsorban és a földszinten új padlóburkolt kialakítása teljes rétegrendjével (padlóburkolat, aljzatbeton,
vízszigetelés – 9 cm vastagságban)
- új lakatos szerkezetek: korlátok, rácsok
- új szaniterek (mosdók, WC-k, zuhanyzók, bidék, mosogatók)
- új gépészeti és elektromos berendezések elhelyezése szerelvényeikkel együtt – pontos leírás a gépészeti és
elektromos munkarészekben
- 55 kWp összteljesítményű napelemrendszer kiépítés
- új beépített szekrények, pódiumok, színpadszerkezet, szélfogó, porta szerkezet
- új tűzcsapok kiépítése szerelvényeivel együtt kivéve a táncteremben található Udvarra vonatkozóan:
Kert- és tájtervező, sporttechnológus és az úttervező tervei alapján az udvar globális újragondolása:
- új sportpályák kialakítása
- új közlekedő utak kialakítása
- új parkolók kialakítása
- új biciklitárók helyének kijelölése, elhelyezése
- új szeméttárolók kiépítése
- üzemi út lezárása, konyha feltöltéséhez
- magaságyások, kiskertek létrehozása
- parkosítás, biodiverz ágyások létrehozása
- belső kertek felújítása
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(hónap, min. 0-max. 24 hó) 10
2 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0max. 24 hó) 10
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3 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0max. 24 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 250 - 658779
(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: Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 025496 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
SWIETELSKY Építő Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 10572795-2-41.,
Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Kft. 7150 Bonyhád, Benczúr Gyula utca 22., adószám:
14462344-2-17.,
DENCO Klímatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2100 Gödöllő, Faiskola tér 13., adószám:
12467006-2-13.
Kiegészítés a V.1) ponthoz:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a pontja alapján az ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem
látható körülmény miatt a szerződés megkötésére képtelenné vált.
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. §-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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (15903/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735595208
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wéberné Csonka Amanda
Telefon: +36 96500252
E-mail: csonka.amanda@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Nemzeti azonosítószám: 15369653208
Postai cím: Herman Ottó Utca 22.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Sándor Domonkos
Telefon: +36 96516671
E-mail: hsd@gyorikonyvtar.hu
Fax: +36 96418942
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
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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: Dr. Kovács Pál Könyvtár-Közösségi tér-energetika 2
Hivatkozási szám: EKR000169712022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér épületének energetikai korszerűsítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 254516750,00 (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: Dr. Kovács Pál Könyvtár, Közösségi tér-energetika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9023 Győr, Herman Ottó 22. hrsz. 4291/12
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési szerződés a „Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-19GY1-2020-00003 számú pályázat keretében megvalósítandó energetikai korszerűsítési munkák megvalósítására.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 9023 Győr, Herman Ottó 22. hrsz. 4291/12 alatti Könyvtár és Közösségi
Tér épületének energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani.
A felújítás műszaki tartalma:
• Külső homlokzati falak hőszigetelése 1450 m2
• Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése 762m2
• Terasztető utólagos hő- és vízszigetelése, burkolat cseréje 620 m2
• Homlokzati nyílászárók cseréje 85 db
• Akadálymentesítés, mozgássérült WC kiépítése a földszinten
• Fűtési rendszer korszerűsítése
• 37,95kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése
A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok (kivitelezési tervdokumentáció és a költségvetési
kiírás) tartalmazzák.
Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben
úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűséget - kétség
esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésébe bevont, a felhívás III.1.3) pont M.2.1) alpontja szerinti
építész szakember szakmai többlettapasztalata (0–36 hónap) 10
2 3. A szerződés teljesítésébe bevont, a felhívás III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti épületgépész
szakember szakmai többlettapasztalata (0–36 hónap) 8
3 4. A szerződés teljesítésébe bevont, a felhívás III.1.3) pont M.2.3) alpontja szerinti épület villamossági
szakember szakmai többlettapasztalata (0–36 hónap) 7
4 5. A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (0-36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További
információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
FAKSZ: Stumpf Gábor (00063)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 052 - 134281
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
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:
2022/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (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: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11129857208
Postai cím: Cserháti Sándor Utca 5
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: mjd@imoville.hu
Telefon: +36 2025693939
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: 292600000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 254516750,00
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: felelős műszaki vezetés,
napelemes rendszer megvalósítása, szigetelési feladatok ellátása, nyílászáró beépítés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti
Sándor utca 5. 11129857-2-08
Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4027 Debrecen, Csigekert utca 29.
25732902-2-09
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1053 Budapest Magyar u. 36. 11469957-2-41
Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 9145 Bágyogszovát Szabadság u. 17.
13672571-2-08
TERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9024 Győr Pápai út 21. 11129541-2-08
Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2220 Vecsés Üllői út 809/A. 12913095-2-13
ART BAU GROUP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2440 Úri, Bartók Béla utca 16/a.
27938128-2-13
Silda Group 8 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1133 Budapest, Révész utca 2/b
14192838-2-41
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VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának
előírásai szerint.
Az AF VI.3. pontjának folytatása:
20. Rögzítjük, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés Megrendelője
kizárólag a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi
megállapodás alapján.
21. AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő alatt 180 naptári napot
ért.
22. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen projektben irányadó TOP-6.5.1-19GY1-2020-00003 számú támogatási szerződés értelmében az alábbi fajlagos költségkorlátot kötelező
betartani az építési beruházás során: az árazatlan költségvetés „fajlagos költségtábla” munkalapján
meghatározott fajlagos költségkorlát számítás szerint a napelemes rendszer beruházási költsége a
beépített napelemek összesített névleges teljesítményére számítva nem haladhatja meg a 450.000 Ft/
kW-t. Ajánlattevőnek a részletes árajánlatot e korlát figyelembe vételével kell megtennie. Amennyiben a
maximalizált értéket meghaladó megajánlás történik, úgy a hiánypótlás lehetősége biztosított.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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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Készenléti Rendőrség (17100/2022)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szincsák Zsuzsanna
Telefon: +36 19994080
E-mail: szincsakz@kr.police.hu
Fax: +36 19994053
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

264
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutyatáp beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000904962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

265

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15700000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kutyatáp beszerzése 36 hónapra az alábbiak szerint:
1.Kölyökkutyák tápja: tervezetten a teljes mennyiség 1%-a
2.Növendékkutyák tápja: tervezetten a teljes mennyiség 2%-a
3.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák halhús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 15%-a
4.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák csirkehús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 15%-a
5.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák emelt fehérjeszintű tápja: tervezetten a teljes mennyiség 12%-a
6.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák bárányhús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 16%-a
7.Felnőtt, normál igénybevételnek kitett kutyák csirkehús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 14%-a
8.Felnőtt, érzékeny emésztőrendszerű kutyák halhús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 25%-a
A fent megadott tervezett arányok a megalapozott árajánlatadás céljából kerültek feltüntetésre, a keretösszeg a
36 hónap vonatkozásában mindösszesen nettó 112 500 000 Ft.
A szerződés teljesítése során elképzelhető a teljes keretösszeg lehívása, azonban előzetesen Ajánlatkérő a
keretösszeg tekintetében 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
A termékek részletes műszaki leírását, minőségi előírásokat a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott
műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (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: Kutyatáp beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15700000-5

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: KR NNI: 1101 Bp, Mosonyi u. 5-7.
KR Tűzszerész Szolgálat, KR KSZI BFO III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály: 1101 Bp, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Készenléti Rendőrség szolgálati kutyáinak ellátására kutyatáp beszerzése 36 hónapra az alábbiak szerint:
1.Kölyökkutyák tápja: tervezetten a teljes mennyiség 1%-a
2.Növendékkutyák tápja: tervezetten a teljes mennyiség 2%-a
3.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák halhús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 15%-a
4.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák csirkehús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 15%-a
5.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák emelt fehérjeszintű tápja: tervezetten a teljes mennyiség 12%-a
6.Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák bárányhús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 16%-a
7.Felnőtt, normál igénybevételnek kitett kutyák csirkehús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 14%-a
8.Felnőtt, érzékeny emésztőrendszerű kutyák halhús alapú tápja: tervezetten a teljes mennyiség 25%-a
A keretösszeg a 36 hónapra mindösszesen nettó 112 500 000 Ft.
A fent megadott tervezett arányok a megalapozott árajánlatadás céljából kerültek feltüntetésre. A szerződés
teljesítése során elképzelhető a teljes keretösszeg lehívása, azonban előzetesen Ajánlatkérő a keretösszeg
tekintetében 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
A termékek részletes műszaki leírását, minőségi előírásokat a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott
műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati áraknak (nettó Ft/ kg) tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő
valamennyi járulékos költséget, amelyeken felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő felé nem számíthat fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szerződés időtartama: A szerződéskötés aláírásától számított 36 hónap vagy a keretösszeg kimerüléséig (amelyik
hamarabb teljesül).
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont minden részszempont esetében.
Az 1. értékelési részszempont esetén (ajánlati ár (nettó Ft/kg)) a pontszámítás módszere minden alszempont
tekintetében a fordított arányosítás, a súlyszám 95 az alábbiak szerint:
1.1 alszempont: Kölyökkutyák tápja (nettó Ft/kg), súlyszám : 1;
1.2 alszempont: Növendékkutyák tápja (nettó Ft/kg), súlyszám: 2;
1.3 alszempont: Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák halhús alapú tápja (nettó Ft/kg), súlyszám: 14;
1.4 alszempont: Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák csirkehús alapú tápja (nettó Ft/kg), súlyszám: 14;
1.5 alszempont: Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák emelt fehérjeszintű tápja (nettó Ft/kg), súlyszám:
12;
1.6 alszempont: Felnőtt, intenzív igénybevételnek kitett kutyák bárányhús alapú tápja (nettó Ft/kg), súlyszám: 15;
1.7 alszempont: Felnőtt, normál igénybevételnek kitett kutyák csirkehús alapú tápja (nettó Ft/kg), súlyszám: 13;
1.8 alszempont: Felnőtt, érzékeny emésztőrendszerű kutyák halhús alapú tápja (nettó Ft/kg), súlyszám: 24
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A 2. részszempont esetén (Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem)) a súlyszám 5, a
pontszámítás módszere a pontkiosztás.
Ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (1)
bekezdésében meghatározottak alapján a Kbt. 76. § (2) c) pont szerint (legjobb ár-érték arány) értékeli.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (5) alapján az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.
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 130 - 367984
(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: Kutyatáp 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 - 013833 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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:
Ajánlatkérő a közbeszerezési eljárás ajánlati felhívását 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:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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 Honvédség Egészségügyi Központ (16541/2022)
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 Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15714163251
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István
Telefon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint egyéb 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: TKLI stacioner labor fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001205312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

272

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető, alábbi termékek beszerzése.
1. Nukleinsav izoláló automata
2. Laborműszerek sejttenyésztéshez
3. Dekontamináló autokláv
4. Laboratóriumi hűtők
5. -150C-os ultramélyhűtő
6. Centrifugák
7. Real-time PCR készülék
8. Szerológiai automata
9. Folyadékadagolás eszközei
10. Automata kromoszóma analízis és mikronukleusz teszt rendszer
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 168381290,00 (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: Nukleinsav izoláló automata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék: 1 darab Nukleinsav izoláló automata
(X) A termék alaprendeltetése: A készülék nukleinsav (DNS és RNS), fehérje vagy sejt tisztítást végez humán,
törvényszéki, környezeti, élelmiszer vagy egyéb molekuláris diagnosztikai mintából, teljesen automatizált módon.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
A megajánlandó termékekkel szemben támasztott követelmények a közbeszerzési dokumentumokban
részletezve.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
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Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Laborműszerek sejttenyésztéshez
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék:
//1darab "Class II biológiai biztonsági fülke"
(X)A termék alaprendeltetése: A lamináris áramlású biológiai biztonsági fülke a veszélyes mikrobiológiai
ágensekkel, fertőző mikroorganizmusokkal való biztonságos munkavégzést biztosítja steril körülmények között,
védve a dolgozót, a mintát és a környezetet.
(X)A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblában részletezve)
(X)Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
-Teljeskörű(alap)garancia megajánlás szerint, minimum időtartama: 12hó
//1darab "Thermomixer"
(X) A termék alaprendeltetése: Száraz inkubáló készülék, mely erőteljes, egyenletes rotációs keverést végez,
minimális vibráció mellett. Alkalmazható több laboratóriumi csőtípussal kompatibilisen, szabályozható
hőmérsékleten és fordulatszámon.
(X)A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblában részletezve)
(X)Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
-Teljeskörű(alap)garancia megajánlás szerint, minimum időtartama: 12hó
//2darab "Microspin lepörgető"
(X) A termék alaprendeltetése: A készülék centrifugaként és kémcsőrázóként egyaránt alkalmazható, különböző
mintaelőkészítési, PCR, gélelektroforézis és enzim reakciók folyamataiban.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblában részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
-Teljeskörű(alap)garancia megajánlás szerint, minimum időtartama: 12hó
//2darab "Vortex"
(X)A termék alaprendeltetése: Minták gyors keverésére, homogenizálására alkalmas készülék, egyszerre egy cső
keverését teszi lehetővé.
(X)A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblában részletezve)
(X)Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
-Teljeskörű(alap)garancia megajánlás szerint, minimum időtartama: 12hó
//2darab "Multi-vortexer"
(X)A termék alaprendeltetése: Minták gyors keverésére, homogenizálására alkalmas készülék, egyszerre több cső
keverését teszi lehetővé.
(X)A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblában részletezve)
(X)Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
-Teljeskörű(alap)garancia megajánlás szerint, minimum időtartama: 12hó
//1darab "CO2 termosztát"
(X)A termék alaprendeltetése: Sejtkultúrák, szövettenyészetek fenntartásához, növekedéséhez biztosít megfelelő,
szabályozott környezetet.
(X)A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblában részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
-Teljeskörű(alap)garancia megajánlás szerint, minimum időtartama: 12hó
(X)Értékelési szemponthoz kapcsolódó műszaki követelmény:
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-"Dekontaminálási ciklus: száraz dekontaminálás minimum 145°C-os hőmérsékleten, vagy nedves dekontaminálás
minimum 90°C-os hőmérsékleten" Részletek az eljárást megindító felhívás II.2.5) és VI.3) pontjaiban, valamint a
KKD 10. pontjában.
(X)Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az EU tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az EU harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető követelményei
szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának
- beüzemelés
- betanítás (1nap oktatás, termékenként 5fő) valamint
- a jótállás (min.12 hónap) költségeit egyaránt.
(X)ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld.KKD.7.pont)
(1)TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld.KKD.7.pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
pld.ban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen ,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt.2.§(3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. AK ugyanakkor hiv. a Kbt.69.§(1) bekezdésében
foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az AKnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelneke a közbesz. dok.ban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Erre tekintettel AK fenntartja a
jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen
ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a Kbt.71.§(7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan
felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A)AK elfogadja a nem orvostechnikai/in vitro terméket, AT-nek a termékre vonatkozóan előírt EU direktíváknak
való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
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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 kritérium – 1 CO2 termosztát // Dekontaminálási ciklus: száraz dekontaminálás minimum
145°C-os hőmérsékleten és nedves dekontaminálás minimum 90°C-os hőmérsékleten (IGEN/NEM) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Dekontamináló autokláv
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
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(XX) Beszerzendő termék: 1 darab "Dekontamináló autokláv (25-40 L)"
(X) A termék alaprendeltetése: Sterilizáló készülék, túlnyomásos, telített vízgőzzel, az előírt paraméterek betartása
mellett jön létre a munkatérbe behelyezett anyagok, eszközök csíramentesítése.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell megajánlott
termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai eszközökről
szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
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hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
TANÚSÍTVÁNY.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi hűtők
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék:
// 2 darab "Nagy kapacitású +4°C-os hűtőszekrény, laboratóriumi minták tárolására"
(X) A termék alaprendeltetése: Nagy kapacitású (+4 ℃-os) laboratóriumi hűtő, biológiai minták tárolására.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Értékelési szemponthoz kapcsolódó műszaki követelmény:
- "Minimum egy ventillátoros hűtés". Részletek az eljárást megindító felhívás II.2.5) és VI.3) pontjaiban, valamint a
KKD 10. pontjában.
// 2 darab "Nagy kapacitású -20°C-os hűtőszekrény, reagensek tárolására"
(X) A termék alaprendeltetése: Nagy kapacitású -20 ℃-os laboratóriumi fagyasztószekrény, reagensek tárolására.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Értékelési szemponthoz kapcsolódó műszaki követelmény:
- "Minimum egy ventillátoros hűtés". Részletek az eljárást megindító felhívás II.2.5) és VI.3) pontjaiban, valamint a
KKD 10. pontjában.
// 1 darab "Nagy kapacitású -80°C-os ultramélyhűtő, mintatárolására"
(X) A termék alaprendeltetése: Nagy kapacitású -80 ℃-os laboratóriumi ultramélyhűtő, biológiai minták hosszú
távú tárolására, megőrzésére.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
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Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nagy kapacitású +4°C-os hűtőszekrény, laboratóriumi minták tárolására // Két
ventillátoros hűtés (IGEN/NEM) 10
2 Nagy kapacitású -20°C-os hűtőszekrény, reagensek tárolására // Két ventillátoros hűtés (IGEN/NEM) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
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bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: -150C-os ultramélyhűtő
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék: 1 darab "Közepes kapacitású -150°C-os ultramélyhűtő, mintatárolására"
(X) A termék alaprendeltetése: Közepes kapacitású -150 ℃-os laboratóriumi ultramélyhűtő, biológiai minták,
vírustörzsek hosszú távú tárolására, megőrzésére.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Értékelési szemponthoz tartozó műszaki követelmény:
- "Alumínium belső kialakítás". Részletek az eljárást megindító felhívás II.2.5) és VI.3) pontjaiban, valamint a KKD 10.
pontjában.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
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A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alumínium helyett rozsdamentes acél belső kialakítás (IGEN/NEM) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
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rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Centrifugák
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38436500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék:
// 1 darab "Ultracentrifuga, 4 rotorral"
(X) A termék alaprendeltetése: Vírusok, intracelluláris sejtorganellumok, nanopartikulumok, makromolekulák ultra
magas fordulatszámon történő ülepítésére alkalmas centrifuga.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
// 1 darab "Hűthető asztali centrifuga cserélhető rotorokkal"
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- használt (gyártási év 2020-nál nem régebbi);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
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- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(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:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Real-time PCR készülék
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék: 1 darab "Nagy áteresztőképességű (96 minta) real-time PCR készülék"
(X) A termék alaprendeltetése: Nagy kapacitású, 96 minta egyidejű mérésére alkalmas, hatcsatornás (öt szín és egy
FRET csatorna) valós idejű PCR eszköz, pontos hőmérséklet-szabályozással, érzékeny, megbízható detektálással.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
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(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Szerológiai automata
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék: 1 darab "Szerológiai automata"
(X) A termék alaprendeltetése: Vérszérumban, plazmában, gerincfolyadékban jelenlevő antitestek, antigének
vizsgálatára szolgáló nagy kapacitású automata diagnosztikai készülék.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
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- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Folyadékadagolás eszközei
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38435000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék:
// 2 készlet "Pipettasorozat"
(X) A termék alaprendeltetése: Egy csatornás pipettasorozat, 0,1 ul - 1000 ul térfogat pipettázásához.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
// 2 darab "Elektromos pipettor"
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(X) A termék alaprendeltetése: Elektromos pipetta kezelő eszköz szerológiai pipettákhoz.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
// 2 darab "Repeater pipetta"
(X) A termék alaprendeltetése: Mechanikus folyadékadagoló eszköz, ismétlő pipettázáshoz.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
// 1 készlet "Multichannel pipettasorozat"
(X) A termék alaprendeltetése: Többcsatornás pipettasorozat, 5 ul - 1000 ul térfogat pipettázásához.
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
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feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
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Elnevezés: Automata kromoszóma analízis és mikronukleusz tesz
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

293

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(XX) Beszerzendő termék: 1 darab "Automata kromoszóma analízis és mikronukleusz teszt rendszer"
(X) A termék alaprendeltetése: Meglévő mikroszkóphoz dicentrikus kromoszóma analízis és mikronukleusz teszt
értékelő fejlesztése, melynek keretében megvalósul az automata kiértékelést végző szoftvermegvalósítások
integrálása a már meglevő Zeiss Axio Imager Z2 hardverrel (PC, motorizált asztal, CoolCube 1m kamera, Axio
Imager Z2 mikroszkóp) és szoftverrel (Ikaros kariotipizáló szoftver).
(X) A termék főbb követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban (excel táblázatban részletezve)
(X) Egyéb, a termék műszaki paraméterein felüli adatok:
- Teljeskörű garancia (alapgarancia) megajánlás szerint, minimum időtartama: 12 hónap
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (1 nap oktatás, termékenként 5 fő), valamint
- a jótállás (min. 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek ajánlat részeként SZAKMAI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek ajánlat részeként MŰSZAKI AJÁNLAT keretében (ld. KKD. 7. pont)
(1) TERMÉKENKÉNT csatolnia kell a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt TERMÉKISMERTETŐt (másolati
példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék cikkszámát, származási helyét, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot
és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. AK nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz bármilyen,
a gyártótól származó (akár nyilvánosan is elérhető) termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
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benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK esetében TERMÉKENKÉNT csatolnia kell 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.
(2/A) Ajánlatkérő a beszerzendő eszközök esetében elfogadja a nem in-vitro orvostechnikai, illetve a nem
orvostechnikai eszköz kategóriába sorolt termék megajánlását. Ebben az esetben ajánlattevőnek a termékre
vonatkozóan előírt EU direktíváknak való megfelelést gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont (Ajánlatkérő által feltüntetett 6 hónap ténylegesen 180 naptári nap az alábbiak szerint):
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a termék
rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő 180.
napig. [szerződéstervezet 1.1. pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.1. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
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Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 243 - 640003
(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: Nukleinsav izoláló automata
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:
2022/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12266788243
Postai cím: Fehérvári Út 79. II. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL) www.bio-science.hu
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29183000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Laborműszerek sejttenyésztéshez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12266788243
Postai cím: Fehérvári Út 79. II. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL) www.bio-science.hu
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8870000,00
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: Rész száma: 3 Elnevezés: Dekontamináló autokláv
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
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024532 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Laboratóriumi hűtők
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:
2022/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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
Hivatalos név: AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11338550219
Postai cím: Wartha Vince Utca 1/2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: labor@aquaterra.hu
Telefon: +36 88568710
Internetcím(ek): (URL) www.aquaterra.hu
Fax: +36 88560712
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8899000,00
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: Rész száma: 5 Elnevezés: -150C-os ultramélyhűtő
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 - 024532 (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 nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Centrifugák
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:
2022/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12266788243
Postai cím: Fehérvári Út 79. II. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL) www.bio-science.hu
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71500000,00
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: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Real-time PCR készülék
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:
2022/07/20 (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
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Life Technologies Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11870120241
Postai cím: Váci Út 41-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: huorders@thermofisher.com
Telefon: +36 16861500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7029390,00
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: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Szerológiai automata
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:
2022/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10658415242
Postai cím: Hungária Krt. 128-132.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: gyorgyi.sulyok@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL) www.bmgrp.hu
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12900000,00
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: Rész száma: 9 Elnevezés: Folyadékadagolás eszközei
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 - 024532 (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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Automata kromoszóma analízis és mikronukleusz tesz
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:
2022/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10548756213
Postai cím: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Internetcím(ek): (URL) www.zeiss.hu
Fax: +36 23802802
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29999900,00
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:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § a) pontja értelmében ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja:
Rész: 3. Dekontamináló autokláv
℃ nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont];
Rész: 5. -150C-os ultramélyhűtő
℃ nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Rész: 9. Folyadékadagolás eszközei
℃ kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]. Ajánlatkérő az egyetlen
ajánlattevőt a Kbt. 74. § (2) bekezdés b) pontja alapján kizárta és az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés b)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.;
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) pontja értelmében ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja:
Rész: 1. Nukleinsav izoláló automata:
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43
Rész: 2. Laborműszerek sejttenyésztéshez:
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43
Rész: 4. Laboratóriumi hűtők:
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℃ AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft 11338550-2-19
Rész: 6. Centrifugák:
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43
Rész: 7. Real-time PCR készülék:
℃ Life Technologies Magyarország Kft 11870120-2-41
Rész: 8. Szerológiai automata:
℃ Biomedica Hungaria Orvostechnikai Kft 10658415-2-42
Rész: 10. Automata kromoszóma analízis és mikronukleusz tesz:
℃ Carl Zeiss Technika Kft 10548756-2-13
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontja értelmében ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja:
Rész: 1. Nukleinsav izoláló automata:
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43, 1119 Budapest, Fehérvári út 79. II. em.
℃ TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12279144-2-41, 1047 Budapest, Attila Utca 126.
℃ Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zrt 13010126-2-41, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út
48.
Rész: 2. Laborműszerek sejttenyésztéshez:
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43, 1119 Budapest, Fehérvári út 79. II. em.
℃ TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12279144-2-41, 1047 Budapest, Attila Utca 126.
℃ Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zrt 13010126-2-41, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út
48.
Rész: 3. Dekontamináló autokláv:
℃ [-]
Rész: 4. Laboratóriumi hűtők:
℃ AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft 11338550-2-19, 8200 Veszprém, Wartha
Vince utca 1/2.
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43, 1119 Budapest, Fehérvári út 79. II. em.
℃ TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12279144-2-41, 1047 Budapest, Attila Utca 126.
℃ Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zrt 13010126-2-41, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út
48.
Rész: 5. -150C-os ultramélyhűtő:
℃ [-]
Rész: 6. Centrifugák:
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43, 1119 Budapest, Fehérvári út 79. II. em.
Rész: 7. Real-time PCR készülék:
℃ Life Technologies Magyarország Kft 11870120-2-41, 1134 Budapest, Váci út 41-43.
℃ Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft 13058199-2-42, 1082 Budapest, Futó Utca 47-53.
Rész: 8. Szerológiai automata:
℃ Biomedica Hungaria Orvostechnikai Kft 10658415-2-42, 1143 Budapest, Hungária körút 128-132.
Rész: 9. Folyadékadagolás eszközei:
℃ Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 12266788-2-43, 1119 Budapest, Fehérvári út 79. II. em.
Rész: 10. Automata kromoszóma analízis és mikronukleusz tesz:
℃ Carl Zeiss Technika Kft 10548756-2-13, 2040 Budaörs, Neumann János u. 3. 3. em.
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § d) pontja értelmében ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja:
Egyéb, ajánlatkérő általi tájékoztatás:
Rész: 1. Nukleinsav izoláló automata
℃ A TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát ajánlatkérő – a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve – nem vizsgálta.
℃ Az Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. ajánlatának kötöttségét nem tartotta fenn,
ajánlatkérőnek – a Kbt. 70. § (2) bekezdésben foglaltak alapján – figyelmen kívül kell hagynia.
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Rész: 2. Laborműszerek sejttenyésztéshez
℃ Az Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. ajánlatának kötöttségét nem tartotta fenn,
ajánlatkérőnek – a Kbt. 70. § (2) bekezdésben foglaltak alapján – figyelmen kívül kell hagynia.
Rész: 4. Laboratóriumi hűtők
℃ A Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát ajánlatkérő – a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben
foglalt lehetőséggel élve – nem vizsgálta.
℃ A TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát ajánlatkérő – a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve – nem vizsgálta.
℃ Az Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. ajánlatának kötöttségét nem tartotta fenn,
ajánlatkérőnek – a Kbt. 70. § (2) bekezdésben foglaltak alapján – figyelmen kívül kell hagynia.
Rész: 7. Real-time PCR készülék
℃ A Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. ajánlatát ajánlatkérő – a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve – nem vizsgálta.
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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

Magyar Nemzeti Bank (17004/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy

309
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ügyfélszolgálati kontakt center támogatása, üzemel
Hivatkozási szám: EKR000862972022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

310

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50334130-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ügyfélszolgálati kontakt center üzemeltetése, támogatása
Ajánlatkérő személyes és telefonos Ügyfélszolgálatát támogató, az alábbi rendszerelemekből álló, integrált
rendszerként működő Kontakt Center üzemeltetése és támogatása, ami a teljes rendszer (valamennyi
rendszerelem) üzemeltetését, támogatását, gyártói támogatását és szoftverkövetését, hibajavítását, eseti munkák
elvégzését egyaránt magába foglalja.
A Kontakt Center rendszerelemei:
- Atos (Unify) redundáns telefon OpenScape (Soft Phone) alkalmazással
- ügyfélszolgálat központi számához kapcsolódó IVR rendszer
- ügyfélszolgálat központi számához kapcsolódó DSR hangrögzítő rendszer
- CAROL alkalmazás
- Ügyfélsoroló és ügyféltájékoztató rendszer
- Statisztikai törzsadatgyűjtő és továbbító rendszer
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: Ügyfélszolgálati kontakt center támogatása, üzemel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50334100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1239 Budapest, Európa utca 1.
1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
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és esetleges további, a közbeszerzési eljárás megindítását követően ajánlatkérő használatába kerülő olyan
helyszín, ahol ...
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.3) folytatása:
... ügyfélszolgálati tevékenységre kerül sor
Ügyfélszolgálati kontakt center üzemeltetése, támogatása
Ajánlatkérő személyes és telefonos Ügyfélszolgálatát támogató, az alábbi rendszerelemekből álló, integrált
rendszerként működő Kontakt Center üzemeltetése és támogatása havi 99,671%-os vagy annál magasabb
rendelkezésre állással, ami a teljes rendszer (valamennyi rendszerelem) üzemeltetését, támogatását, gyártói
támogatását és szoftverkövetését, hibajavítását, eseti munkák elvégzését egyaránt magába foglalja.
A Kontakt Center kiemelt funkciói: interaktív hangmenüvel támogatott hívásirányítás, ügyfélirányító rendszer a
személyes ügyfélszolgálaton, statisztikák készítése (a bejövő megkeresésekről, illetve a személyes ügyfélszolgálat
forgalmáról darabszámra, időtartamra, ügyintéző- és szolgáltatás csoport szerint).
A Kontakt Center rendszerelemei:
- Atos (Unify) redundáns telefon alközpont (2 geo redundáns alközpont, egyidejűleg 25 felhasználó kiszolgálására
alkalmas) és OpenScape (Soft Phone) alkalmazás (14 licence) Unify OpenStage 40 IP telefonkészülékekkel (25 db)
headsettel (valamennyi készülék tartozéka)
- ügyfélszolgálat központi számához kapcsolódó IVR rendszer (A site-on 27 és B site-on 15 csatorna)
- ügyfélszolgálat központi számához kapcsolódó DSR hangrögzítő rendszer (valamennyi fizikai IP telefont és Soft
Phone felhasználót kiszolgáló hangrögzítő rendszer, 50 db passzív IP beszédcsatorna)
- CAROL (redundáns szerver alkalmazás és jelenleg 25, maximálisan 40 egyidejű felhasználó kiszolgálására
alkalmas rendszer)
- a személyes ügyfélszolgálaton telepített 1 db Qmatic Ügyfélsoroló és ügyféltájékoztató rendszer (1 db
ügyfélsoroló, 2 db Samsung, 1 db LG signage, 7 db pult kijelző berendezés)
- Statisztikai törzsadatgyűjtő és továbbító rendszer
Az üzemeltetési és támogatási szolgáltatást 2022.12.09. – 2026.10.31. napjáig, a CAROL, Unify (OpenScape
4000), DSR és Ügyfélsoroló (Qmatic) alkalmazások gyártói szoftverkövetését 2022.11.01.-2026.10.31. napjáig kell
nyújtani.
(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: Kontakt Center
Bejövő multimédia (telefon, email, web-chat, hangüzenet, visszahíváskérés) interakciókat kezelő
ügyintézői licenc 8 db
IVR csatorna licenc 8 db
Felhasználói készülékek, kiegészítők
OpenStage 40HFA V3IP készülék vagy ennek kiváltó típusa, ami a meglévő telefon alközponttal minden
további kiegészítő elem és szolgáltatás csökkenés nélkül működtethető 4 db
OpenStage SoftPhone licenc 8 db
Hangrögzítés és archiválás eszközei
Passzív IP beszédcsatorna licenc 8 db
Ügyfélsorolás eszközei
Qmatic pultkijelző 2 db
Emberóra
Eseti munkavégzés 240 óra
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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:
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 117 - 330758
(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: Ügyfélszolgálati kontakt center támogatása, üzemeltetése
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 - 012141 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 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
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen (kizárólag érvénytelen
ajánlatot nyújtottak be).
2. Ajánlattevők:
Bravonet Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., HU, 23768569-2-42)
Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119., HU, 13835462-2-41)
3. Az eredménytelen eljárást követően új közbeszerzési eljárás indul.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (17032/2022)
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 Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15598347241
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 303114830
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369479
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nebih.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Agrár szakigazgatás
II. szakasz: Tárgy

316
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektrométer
Hivatkozási szám: EKR000393502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

317

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38433100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektrométer rendszer bináris pumpával, beépített gázmentesítő
egységgel, automata mintaadagolóval, kolonnatermosztáttal, háromszoros kvadrupól tömegspektrométerrel;
nitrogén generátorral, illetve vezérlő, adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszerrel.
A termék szállítása, üzembe helyezése, betanítás, a jótállás ideje alatt teljes körű üzemeltetés.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 72964682,00 (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: Nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektrométer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38433100-0

További tárgyak:
38432200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NÉBIH ÉLI Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095
Budapest, Mester u. 81.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektrométer rendszer bináris pumpával, beépített gázmentesítő
egységgel, automata mintaadagolóval, kolonnatermosztáttal, háromszoros kvadrupól tömegspektrométerrel;
nitrogén generátorral, illetve vezérlő, adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszerrel.
A termék szállítása, üzembe helyezése, betanítás, a jótállás ideje alatt teljes körű üzemeltetés.
Részleteket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmaz.
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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 kritérium – 1 A megajánlott nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektrométer rendszer
gyártási ideje (1. kategória / 2. kategória / 3. kategória) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 - 276412
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektrométer
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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11802428243
Postai cím: Péterhegyi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tender@kromat.hu
Telefon: +36 12482110
Internetcím(ek): (URL) www.kromat.hu
Fax: +36 13198547
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72964682,00
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok: Ajánlattevő neve: Simkon Külkereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő), Székhelye: 1163 Budapest Színjátszó Utca 30., adószáma:
10465118-2-42 Ajánlattevő neve: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft. (vezető ajánlattevő), Székhelye: 1112
Budapest Péterhegyi Út 98., adószáma: 11802428-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján. VI.3.
Folytatás: 10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma: 00015. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont. 11. ) Érték. mód: 1. Összesen
Nettó ajánlati ár (nettó Ft) - fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell
megadni (tizedesjegy nélkül)] - súlyszám: 70. 2. A megajánlott nagynyomású folyadékkromatográftömegspektrométer rendszer gyártási ideje (1. kategória / 2. kategória / 3. kategória) - pontkiosztás
módszere - súlyszám: 30. A pontszámok alsó és felső határa: 0-100. 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban alkalmazza az egy ajánlatos
közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletnek
megfelelően. Az
ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján akkor is,
ha az EKR működési hibája
olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon
nem orvosolható. 13.) A IV.2.6
. pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati
biztosíték adásához nem
kötött. 15.) A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes
illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja. 16.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a
szerint; új gazdasági szereplő
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hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
17.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 18.) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását. 19.) A Nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektrométer szállítási határideje: 80
munkanap. Nyertes AT a szállítást követően 7 munkanapon belül köteles elvégezni a Termék üzembe
helyezését. A Termék üzembe helyezését követő 2 héten belül a kezelőszemélyzet – a Műszaki leírásban
előírt időtartamban és fő részére történő – betanítását/oktatását köteles ellátni. AF 2.2.7. pont: Nyertes
AT az üzembe helyezéstől számított 2 év (24 hónap) jótállási időtartam alatt az eszköz folyamatos
használatához szükséges teljes körű üzemeltetést vállal a műszaki leírás szerint (szerződéses időtartam).
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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Országos Vízügyi Főigazgatóság (17189/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OVF - SZÉVÍZ - Kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000196682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

324

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények
között” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2019-00020) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kivitelezési- és
megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak
megfelelő tartalommal
A szerződés keretében elvégzendő feladatok:
• A 75. sz. főút hídja alatti mederküszöb süllyesztése a Szévíz-csatorna 16+ 180-16+210 km szelvényei között
• A Szévíz-csatorna vízszállító képességének helyreállítása a torkolattól a 23+500 km szelvényig
• A Szévíz-csatorna 75-ös út feletti szakaszán vízvisszatartást szolgáló duzzasztómű építése
• Kiegészítő ökológiai monitoring
• A beruházás kivitelezéséhez és az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges tervek elkészítése
(megvalósulási tervdokumentáció és az üzembe helyezéshez szükséges egyéb dokumentációk, telekalakítási
tervek elkészítése és engedélyeztetése , üzemeltetési engedély megszerzéséhez kapcsolódó tervek elkészítése,
üzemelési szabályzat, kezelési és karbantartási kézikönyv elkészítése), a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
engedélyek megszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 544800000,00 (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: OVF - SZÉVÍZ - Kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45252124-3

További tárgyak:

71245000-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Lásd: II.2.14) További információ pont
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények
között” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2019-00020) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kivitelezési- és
megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak
megfelelő tartalommal
A szerződés keretében elvégzendő feladatok:
1) A 75. sz. főút hídjának küszöb süllyesztése a Szévíz-csatorna 16+ 180-16+210 km szelvényben:
• mederburkolat szerkezet bontása, visszaépítése;
• mederburkolat alapozása;
• előregyártott biztosítóelem beépítése;
• ideiglenes vízelvezetés biztosítása;
• fugázás a végleges elembeállítás után;
• együtt-dolgozó koszorúgerenda kialakítása;
2) A Szévíz-csatorna vízszállító képességének helyreállítása a torkolattól a 23+500 km szelvényig
• 23500 fm hosszúságban vízfolyás mederrendezési munka
• gyökérzónás kotrás kiegészítő ökológiai monitoringgal, összesen 24 702 m3 kotrási munka elvégzésével
• növényzet gyérítése: cserje írtás, fakivágás a mederben, fák felnyesése
• vízfolyást kísérő, árnyékolást biztosító növényzet telepítése
• terméskő rézsűbiztosítás
• 1 db regisztráló vízmérce kiépítése, 1 db radaros vízmérce kiépítése
• közúti hidak alatti meder- és rézsűburkolat helyreállítása
3) A Szévíz-csatorna 75-ös út feletti szakaszán vízvisszatartást szolgáló duzzasztómű építése a Szévíz 16+350 km
szelvényében
A műtárgyat Q1%-os gyakoriságú árvízek biztonságos levezetésére kell méretezni. A műtárgy vasbeton szerkezetű
legyen, zsilipes elzárószerkezetekkel, acél mozgató és kiegészítő berendezésekkel ellátva. A műtárgy al- és felvízi
mederszakaszát, összesen 204 m2 felületen, betonba rakott vízépítési terméskő burkolattal kell ellátni, mely a
lezáró bordákat követően vízépítési terméskő elő-és utóburkolatot kap. A műtárgy alapozását a talajmechanikai
feltárások alapján készülő talajvizsgálati jelentésben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. A műtárgy
építése során az ökológiai vízigény folyamatos tovább-vezetéséről gravitációs módon, vagy szivattyúzással
gondoskodni szükséges.
4) Tervezési, engedélyezési feladatok:
- tervezéshez szükséges elővizsgálatok és mérések,
- kiviteli tervek készítése,
- megvalósulási tervek készítése, telekalakítási tervek elkészítése és engedélyeztetése
- üzemeltetési engedély megszerzéséhez kapcsolódó tervek, engedélyezési dokumentáció összeállítása,
üzemelési szabályzat, kezelési és karbantartási kézikönyv elkészítése,
- minden egyéb terv elkészítése és engedély beszerzése, melyet jogszabály vagy hatóság előír a munka
megkezdéséhez, elvégzéséhez.
5) Kiegészítő ökológiai monitoring:
Megelőző ökológiai alapállapot felmérésre és a beavatkozásokat követő ökológiai monitoringra van szükség, mert
a kotrás, mederrendezés hatással van a vízfolyás élővilágára. A hatásviselő élőlénycsoportok esetünkben a vízi
makroszkópikus gerinctelenek (MZB), a halak és a vízi makrofiták, amely élőlénycsoportok a Vízkeret Irányelvben
is a minősítő rendszer elemei. Az előzetes tervek alapján, a Szévízen a beavatkozási területeket figyelembe véve
5 ponton (4+1 kontroll) kerülne sor alapállapot felmérésre a három említett élőlénycsoport esetében az alábbiak
szerint:
• Makrovegetáció mennyiségi felmérése
• Vízi makroszkópikus gerinctelenek kvantitatív közösségi szintű felmérése a VKI elvárásai szerint
• Halak kvantitatív közösségi szintű felmérése a VKI elvárásai szerint
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• Értékelés, összefoglaló jelentés készítése
MZB és halak esetében a kotrást megelőzően májusban, míg a makrovegetáció esetében optimálisan augusztus
közepén kerülhet sor a felmérésekre. A kivitelezés befejezését követően 2023-ban ismétlő vizsgálatokra kerül sor
ugyanazokon a lokalitásokon.
Ütemezés:
Élőlénycsoport Alapállapot felmérés javasolt ideje Második felmérés javasolt ideje
MZB 2022. május (augusztus) 2023. május (augusztus)
MF és halak 2022. (július)-augusztus 2023. (július)-augusztus
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák. A mennyiségek FIDIC sárga könyves
konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek (többlet) szakmai
tapasztalata 30
2 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember MV-VZ felelős műszaki vezetői
jogosultságának megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata vízépítési
munkákban (min:0-max:36 hónap) 15
3 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember VZ-TER tervezői jogosultságának
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata vízépítési munkákban (min:0-max:36
hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A teljesítés fő helyszíne: Vöckönd, Nemesapáti, Alsónemesapáti, Kisbucsa, Nemessándorháza, Nemeshetés,
Búcsúszentlászló, Pölöske, Nemesszentandrás, Pötréte (A beruházás által érintett ingatlanok az 5. kötetben
kerülnek részletesen felsorolásra.) A teljesítés helyszíne a Szévíz-csatorna - mint vonalas létesítmény - 23,5 km-es
szakasza a torkolattól a 23+500 km szelvényig.
További információ:
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlba
töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai- típusai:z01, z02, z03,z04,z05,z06,z07 stb.).
Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek
minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges
csupán megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor
minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet,
hogy a letöltött fájlok nevét nem szabad megváltoztatni, a megfelelő megnyithatóság érdekében.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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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 056 - 145533
(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: OVF - SZÉVÍZ - Kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
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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 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: 544800000,00
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: Ajánlattevő ajánlatában a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni:
növényzetirtás, növénytelepítés
földmunkák, tereprendezés
szállítási útvonalak kialakítása
bontási munkák
mederkotrási munkák
mederburkolatok építése
vasbeton szerkezetek építése
acélszerkezetek gyártása, beépítése
regisztráló vízmérce beszerzése, beépítése
energiaellátás és működtetés kivitelezése
anyagok beszállítása, fuvarozása
hulladékszállítás, elhelyezés
minőségvizsgálatok
szakfelügyeletek ellátása
víztelenítés
átadási dokumentáció összeállítása
tervezés (VZ-TER jogosultsággal)
engedélyeztetés
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monitoring tevékenység
geodézia
mobil illemhelyek bérlése, szállítása
gépbérlés
hulladékszállítás, elhelyezés
biztosítások kötése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
- Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest Bocskai Út 73., adószám:
13961149244)
- KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz Utca 1., adószám:
11505561216)
- SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa, Király utca 4., adószám:
13748429220) - nyertes ajánlattevő
- TRESZNER L.V.G. Létesítmény-fenntartó, Villamosipari és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (7630
Pécs, Álmos Utca 3/18., adószám: 14161469202) és Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft.
(8800 Nagykanizsa, Ady Utca 50., adószám: 14467459220) Közös Ajánlattevők
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
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

Pécsi Tudományegyetem (16671/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éreth-Bender Nóra
Telefon: +36 304020656
E-mail: bender.nora@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.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: Oktatás, egészségügy
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése EFOP forrásból
Hivatkozási szám: EKR001360862021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

332

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az alábbi eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére;
- 3D egér komplex, 3D egér
- Szoftverek, licenszek, anatómiai atlasz
- Projektorok
- Webkamera, kamera állvány, videokonferencia rendszer
- 3D nyomtató
- Tablet, kijelzővédő, E-book
- Mikrofon
- Asztali számítógépek, billentyűzet, egér, laptop, dokkoló, interaktív képernyő, fali konzol, vászon
- Okostábla rendszer
Részletesen lásd közbeszerzési dokumentumok.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 28961110,00 (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: 3D egér komplex
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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1 db 3D egér komplex, 2 db 3D egér beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
1. AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022.07.30-i dátumot.
II.2.1)
Elnevezés: Szoftverek licenszek - Anatómiai atlasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 db digitális anatómiai atlasz beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szoftver licensz valódi (humán) röntgen felvétel adatbázissal is rendelkezik (Igen/
Nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
1. AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
2. 2. Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont
esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszer az ár értékelési részszempont tartalmi elemei
esetén: fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempont esetén pontkiosztás. Amennyiben rendelkezik a
meghatározott paraméterrel, úgy 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik vele, úgy 0 pontot. A. A pontozás
részletes ismertetését a KD tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Projektorok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Projektor - 1920x1200 WUXGA), 16:10, 4K, 2.500.000 : 1, 9000 Lumen 1 db Projektor - (3LCD, 1920x1080,
16:9 , 3300 AL, 16 000:1, HDMI/VGA/USB) projektor beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
II.2.1)
Elnevezés: Videokonferencia-rendszer, webkamera
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
21 db webkamera, 21 db kamera állvány, 4 db videokonferencia rendszer, 3 db full HD webkamera beszerzése a
Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
II.2.1)
Elnevezés: 3D nyomtató
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 3D nyomtató beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
II.2.1)
Elnevezés: Tabletek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
80 db tablet, 10 db grafikai tablet, 42 db 64 GB, min 9-es androidos tablet, 42 db tablet kijelző fólia, 31 db E-book
beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
II.2.1)
Elnevezés: Mikrofon
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

30200000-1
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NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 dbmikrofon beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
II.2.1)
Elnevezés: Asztali számítógép, laptop, interaktív képernyő
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db asztali számítógép, 6 db billentyűzet és egér, 3 db 14"-os vezetői laptop, 4 db dokkoló, 1 db 27"-os interaktív
képernyő, 1 db Fali konzol 70"-os interaktív kijelzőhöz, 3 db vászon beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
II.2.1)
Elnevezés: Okostábla rendszer
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db okostábla rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére, ahol
Ajánlatkérő termék pontos megnevezésével él, úgy azt kérjük példának tekinteni, az azzal egyenértékű termék
megajánlása is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 3 hónapon 90 naptári napot ért, a szerződés teljesítése azonban nem haladhatja
meg a 2022. 07.30-i dátumot.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 023 - 056832
(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: 3D egér komplex
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 001558 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Szoftverek licenszek - Anatómiai atlasz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 001558 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Projektorok
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:
2022/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lumen Multimédia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12825439213
Postai cím: Nádor Utca 2
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: info@lumenkft.hu
Telefon: +36 204346600
Internetcím(ek): (URL) www.projektorbolt.hu
Fax: +36 14120631
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4344639,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3168900,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 4 Elnevezés: Videokonferencia-rendszer, webkamera
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:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2609499,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2025900,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 5 Elnevezés: 3D nyomtató
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:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24179089214
Postai cím: Szent Imre Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: zimre.istvan@bazisinfo.hu
Telefon: +36 308816070
Internetcím(ek): (URL) www.bazisinfo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 267781,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 298450,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 6 Elnevezés: Tabletek
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:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24179089214
Postai cím: Szent Imre Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: zimre.istvan@bazisinfo.hu
Telefon: +36 308816070
Internetcím(ek): (URL) www.bazisinfo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12420996,00
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12226660,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 7 Elnevezés: Mikrofon
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:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24179089214
Postai cím: Szent Imre Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: zimre.istvan@bazisinfo.hu
Telefon: +36 308816070
Internetcím(ek): (URL) www.bazisinfo.hu
Fax:
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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: 374440,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 360200,00
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: 5 Rész száma: 8 Elnevezés: Asztali számítógép, laptop, interaktív képernyő
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:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

347

Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4316752,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4431000,00
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: 6 Rész száma: 9 Elnevezés: Okostábla rendszer
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:
2022/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 10582048202
Postai cím: Mártírok Utca 42
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mmcomputer.hu
Telefon: +36 72516516
Internetcím(ek): (URL) www.mmcomputer.hu
Fax: +36 72516529
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6677114,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6450000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - 3D egér komplex számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy tárgyi ajánlati részre
nem nyújtottak be érvényes ajánlatot.;
2 - Szoftverek licenszek - Anatómiai atlasz számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy tárgyi ajánlati részre
nem nyújtottak be ajánlatot.
Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. ajánlati rész:
- INFOPOLIS Kft., 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18. Adószám: 22648633-2-09
- PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz
3. adószám: 10217472-2-20
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13
3. ajánlati rész:
- Procomp Számítástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz
3. adószám: 10217472-2-20
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- PC Trade Systems Kft., 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6. adószám: 12937303-2-43
- Alienline Kft. 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A, adószám: 13470458-2-06
- Delta Systems Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., adószám: 13978774-2-41
- INFOPOLIS Kft., 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18. Adószám: 22648633-2-09
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13
- I-COM IRODAELLÁTÁS Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2., adószám: 25049813-2-41
- Bázis Informatika Kft., 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18., adószám: 24179089-2-14
- Nyertes ajánlattevő: Lumen Multimédia Kft, 2117 Isaszeg, Nádor utca 2., adószám: 12825439-2-13
- ETIAM Kft. 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39. adószám: 24909707-2-06
4. ajánlati rész:
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15.adószám: 10329102-2-13
- ETIAM Kft. 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39. adószám: 24909707-2-06
- Nyertes ajánlattevő: INFOPOLIS Kft., 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18., adószám: 22648633-2-09
- PC Trade Systems Kft., 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6. adószám: 12937303-2-43
- Alienline Kft. 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A, adószám: 13470458-2-06
5. ajánlati rész:
- Nyertes ajánlattevő: Bázis Informatika Kft. 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18. adószám: 24179089-2-14
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13
- Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest, Telek utca 7-9., adószám: 10507326-2-42
6. ajánlati rész:
- Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest, Telek utca 7-9., adószám: 10507326-2-42
- INFOPOLIS Kft., 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18. Adószám: 22648633-2-09
- ETIAM KFT. 6726 SZEGED VELLAY IMRE UTCA 39., adószám: 24909707-2-06
- Vendomatic Hungary Kft.,1078 Budapest, Hernád Utca 54 , 1em 5., Adószám: 25055588-2-42
- Bechtle direct Kft., 1037 Budapest, Montevideó u. 3/A., adószám: 23739226-2-41
- Alienline Kft. 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A, adószám: 13470458-2-06
- PC Trade Systems Kft. 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6., adószám: 12937303-2-43
- Nyertes ajánlattevő: Bázis Informatika Kft., 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18. adószám: 24179089-2-14
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13
7. ajánlati rész:
- Alienline Kft. 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A, adószám: 13470458-2-06
- INFOPOLIS Kft., 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18. Adószám: 22648633-2-09
- Delta Systems Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., Adószám: 13978774-2-41
- PC Trade Systems Kft.,1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6., adószám: 12937303-2-43
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13
- Nyertes ajánlattevő: Bázis Informatika Kft., 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18. adószám: 24179089-2-14
8. ajánlati rész:
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13
- Nyertes ajánlattevő: INFOPOLIS Kft., 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18. adószám: 22648633-2-09
- Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2., Adószám:
24907468-2-41
- PC Trade Systems Kft.,1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6., adószám: 12937303-2-43
- Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest, Telek utca 7-9. adószám: 10507326-2-42
9. ajánlati rész:
- Kventa Kft.,2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13
- Nyertes ajánlattevő: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft., 7623 Pécs, Mártírok
u.42., adószám: 10582048-2-02
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
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nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Semmelweis Egyetem (16874/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bödecsné Szabó Ágnes
Telefon: +36 12109610
E-mail: bodecsne_szabo.agnes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT és UH berendezések átalánydíjas karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000402402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

353

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50400000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Revolution EVO CT és Logiq S8 Ultrahang berendezések garancián túli átalánydíjas karbantartása 36 hónapon
keresztül.
A berendezések tekintetében teljes körű karbantartási tevékenység (ide értve rendszeres karbantartását, az
UH esetében az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos műszaki
felülvizsgálatát, felmerülő hibajavítását, telefonos támogatást, üzembiztonsági módosítást) ellátása, amelyhez az
ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges cserealkatrészeket. A karbantartási szolgáltatás valamennyi szükséges
anyag ellenértékét, a munkadíjat, valamennyi járulékos költséget a havonta fizetendő átalánydíj tartalmazza.
Az elvégzendő tevékenységek pontos leírását a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz. fejezete Műszaki leírás
tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 53894700,00 (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: CT berendezés átalánydíjas karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 1083 Budapest,
VIII. Tömő u. 25-29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Revolution EVO CT berendezés garancián túli átalánydíjas karbantartása 36 hónapon keresztül a
Pulmonológiai Klinika részére (1083 Budapest, Tömő utca 25-29.)
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A berendezés tekintetében teljes körű karbantartási tevékenység (ide értve rendszeres karbantartását, felmerülő
hibajavítását, telefonos támogatást, üzembiztonsági módosítást) ellátása, amelyhez az ajánlattevő köteles
biztosítani a szükséges cserealkatrészeket. A karbantartási szolgáltatás valamennyi szükséges anyag ellenértékét,
a munkadíjat, és valamennyi járulékos költséget a havonta fizetendő átalánydíj tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladatai és a szolgáltatás tárgya:
- Évente 3 db karbantartás a CT berendezés esetében
- Javítással kapcsolatos utazási és munkadíj (Corrective maintenance)
- Tervezett karbantartással kapcsolatos utazási és munkadíj (Preventive maintenance)
- Normál és fődarabok biztosítása (beleértve a röntgencsövet is)
- FCO (kötelező gyári javító intézkedések, SW update)
- Telefonon történő támogatás (Phone support)
- Telefonos visszahívás 1 munkaórán belül
- Kiszállás ideje: 24 órán belül (kivéve: hétvégét illetve munkaszüneti napot megelőző napon történő
hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a hétvégét/munkaszüneti napot követő első munkanapon történik)
- Alkatrészellátás ideje: maximum 72 óra legmagasabb prioritás (uptime figyelembevételével)
- Távszerviz útján történő támogatás
- Üzembiztonság (Uptime Guarantee): min. 96%
- Munkaidő: hétköznap 08:00-17:00
Feladat részletezését a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz.fejezete (Műszaki tartalom) tartalmazza.
II.2.5.pont folytatása
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
1. Az ár értékelési szempont esetében az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10
pont. Értékelés módszere: fordított arányosítás.
2. Minőségi kritérium esetében az értékelési szempont: szélsőértékkel korrigált arányosítás
Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlásoknál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok esetén is a pontskála
maximális értékét osztja ki, a legkedvezőtlenebb megajánlásoknál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A Revolution EVO CT üzemképessége (uptime-ja) heti 7 napban és napi 24
órában, negyedévi összesítésben (min 96 %, max 99 %) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
II.2.1)
Elnevezés: UH berendezés átalánydíjas karbantartása
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és
Gasztroenterológiai Klinika Baross utcai részlege 1082 Budapest, Baross u. 23-26
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Logiq S8 UH berendezés garancián túli átalánydíjas karbantartása 36 hónapon keresztül az
Sebészeti,Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika részére
A berendezés tekintetében teljes körű karbantartási tevékenység (ide értve rendszeres karbantartását, az
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos műszaki felülvizsgálatát,
felmerülő hibajavítását, telefonos támogatást, üzembiztonsági módosítást) ellátása, amelyhez az ajánlattevő
köteles biztosítani a szükséges cserealkatrészeket. A karbantartási szolgáltatás valamennyi szükséges anyag
ellenértékét, a munkadíjat, és valamennyi járulékos költséget a havonta fizetendő átalánydíj tartalmazza
A nyertes ajánlattevő feladatai és a szolgáltatás tárgya:
- Évente 1 db karbantartás Ultrahang berendezés esetében
- Normál alkatrészek biztosítása
- 1 db ultrahang vizsgálófej cseréjének biztosítása a 36 hónapos időtartam alatt
- FCO (kötelező gyári javító intézkedések, SW update)
- Felülvizsgálat a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 13.
mellékletében „Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat
gyakorisága”- ban meghatározott gyakorisággal
- Telefonon történő támogatás (Phone support)
- Telefonos visszahívás 1 munkaórán belül
- Kiszállás ideje: 24 órán belül (kivéve: hétvégét illetve munkaszüneti napot megelőző napon történő
hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a hétvégét/munkaszüneti napot követő első munkanapon történik)
- Távszerviz útján történő támogatás
- Üzembiztonság (Uptime Guarantee): min. 96%
- Munkaidő: hétköznap 08:00-17:00
Feladat részletezését a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz.fejezete (Műszaki tartalom) tartalmazza.
II.2.5.pont folytatása
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
1. Az ár értékelési szempont esetében az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10
pont. Értékelés módszere: fordított arányosítás.
2. Minőségi kritérium esetében az értékelési módszer: szélsőértékkel korrigált arányosítás
Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlásoknál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok esetén is a pontskála
maximális értékét osztja ki, a legkedvezőtlenebb megajánlásoknál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Logiq S8 UH berendezés üzemképessége (uptime-ja) heti 7 napban és napi 24
órában, negyedévi összesítésben (min 96 %, max 99 %) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
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 093 - 255685
(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: 32003/GFIBSZI/2022 Rész száma: 1 Elnevezés: CT berendezés átalánydíjas karbantartása
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
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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:
2022/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26575113244
Postai cím: Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
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: 49608000,00
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: 32003/GFIBSZI/2022 Rész száma: 2 Elnevezés: UH berendezés átalánydíjas karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26575113244
Postai cím: Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
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: 4286700,00
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:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
- GE Healthcare Magyarország Kft. (1138 Budapest, Bence utca 3. (Vaci Greens) C.ép); adószáma:
26575113-2-44
- Scan-Med Orvosi Gép- és Műszerszerviz Kft. (1028 Budapest, Kerényi Frigyes u. 67.); adószáma:
10797156-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (16964/2022)
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: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forró Tamás
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: 15484828206
Postai cím: Vaszy Viktor Tér 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15767020206
Postai cím: Kálvária Sgt. 45.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15484000206
Postai cím: Széchenyi Tér 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 15484684206
Postai cím: Dóm Tér 1-4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálata
Nemzeti azonosítószám: 15484990206
Postai cím: Huszár Utca 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Móra Ferenc Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15355935206
Postai cím: Roosevelt Tér 1-3.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Városkép és Piac KFT
Nemzeti azonosítószám: 11099224206
Postai cím: Mars Tér M pavilon
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23565524206
Postai cím: Cserepes Sor 47
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11090081206
Postai cím: Temesvári Körút 33
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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Hivatalos név: Szegedi Közlekedési Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11092612206
Postai cím: Zrínyi Utca 4-8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18455058206
Postai cím: Városgazda Sor 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18457627206
Postai cím: Felső Tisza-Part 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12460377206
Postai cím: Dáni Utca 14-16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn

364

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

365

Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzat és intézményei
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése 2022-2023. évre
Hivatkozási szám: EKR000552752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2022.10.01. 06:00 CET – 2023.10.01. 06:00 CET közötti
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 19.293.689 kWh
mennyiségben.
A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti
követelményeket kielégítő minőségű földgáz szállítása, amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren történő
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szagosítással megfelel a műszaki biztonsági követelményeknek. A felhasználási helyekre irányadó szabvány
szerinti fűtőérték a szerződéses időszakra: 35,07 [MJ/ gnm3].
Szerződéses mennyiség: 19.293.689 kWh
Ajánlatkérő a szerződött mennyiségtől +30 % opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2406598326,00 (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: Földgáz energia beszerzése 2022-2023. évre
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: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged közigazgatási területe, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2022.10.01. 06:00 CET – 2023.10.01. 06:00 CET közötti
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 19.293.689 kWh
mennyiségben.
A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti
követelményeket kielégítő minőségű földgáz értékesítése, amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren
történő szagosítással megfelel a műszaki biztonsági követelményeknek.
A felhasználási helyekre irányadó szabvány szerinti fűtőérték a szerződéses időszakra: 35,07 [MJ/ gnm3].
Szerződéses mennyiség: 19.293.689 kWh
Ajánlatkérő a szerződött mennyiségtől +30 % opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
(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
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Opciók ismertetése: Az Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől ajánlatkérő pozitív
irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális mennyiség, amelyet ajánlatkérő a földgáz
energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével
szükség szerint felhasználhat, amennyiben az opció lehívásához szükséges fedezet a rendelkezésére
áll. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
II.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:
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, figyelemmel a
Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott
és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az éves kapacitások lekötésének határnapjáig (augusztus első hétfője) szükséges lefolytatni
a közbeszerzési eljárást ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő még éves kapacitásokat tudjon lekötni az
Ajánlatkérők számára, ugyanis az ennél rövidebb időszaki kapacitások lekötése árfelhajtó hatású,
emiatt a rendszerhasználati díjak magasabb értéken kerülnének megállapításra az ajánlattétel során.
Az időzítésnek különösen fontos szerepe van jelen beszerzésben, hiszen a földgáz energia tőzsdei
termék. Ezen túlmenően az ajánlatkérőnek számolnia kell a jelenlegi energiapiaci helyzet miatt egy
esetleges eredménytelen eljárással is, az eljárás esetleges megismétlésének szükségességével, továbbá
kereskedőváltás esetén annak időigényével is.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 098 - 268392
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
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IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Földgáz energia beszerzése 2022-2023. évre
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:
2022/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Internetcím(ek): (URL) www.mvmenergiakereskedo.hu
Fax: +36 14656465
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1504907760,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2406598326,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek,
Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
MVM Ügyfélkapcsolati Kft., adószám: 26332392-2-44
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20., Adószám:
26713111244;
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhely: 1117
Budapest, Dombóvári Út 26, Adószám: 25343502244
Az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlata
érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
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
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szegedi Tudományegyetem (17030/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guthné Kiss Edina
Telefon: +36 62546481
E-mail: guthne.kiss.edina@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546481
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: Villamos energia beszerzése 2022-23
Hivatkozási szám: EKR001016202022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

373

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése az ajánlatkérő részére a 2022.10.01 00:00 CET - 2023.12.31.
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében 34.307.728
kWh mennyiségben.
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: Villamos energia beszerzése 2022-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése a 2022.10.01 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti
időszakban, 34.307.728 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +20% mennyiségi opció
erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a
mérlegkör tagsági díjat, valamint a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának költségeit.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott
pénzeszközöket, az energiahatékonysági járulékot, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, továbbá
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nem tartalmazza a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és
hulladékból
nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól
a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának
költségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől +20% opcionális mennyiség
erejéig pótdíjmentesen eltérhet, mely opcionális mennyiséget az ajánlatkérő a villamos energia piac
sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint
felhasználhat. Az opcionális mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint
kell biztosítania a Kereskedőnek.
II.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 ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74.
§ (1)
bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat,
figyelemmel a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak
a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályban meghatározott szabványtermék,
minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A 217/2022.(VI.17.) Korm. rendelet 2.§-a értelmében az ajánlatkérő egyes fogyasztási helyei
kikerültek az egyetemes szolgáltatásból, ugyanakkor ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a kezelésében lévő
épületek folyamatos energia ellátásáról, 2022. október 01. napjáig be kell szereznie a következő időszakra
szükséges energia mennyiséget, figyelemmel az esetleges kereskedőváltás időigényére (30 nap) is.
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 147 - 420051
(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: Villamos energia beszerzése 2022-23
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 014911 (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)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2) 18. § (3) bekezdés szerinti adatok
a) Az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő döntött az eljárás visszavonásáról a Kbt. 53.
§ (1) bekezdése alapján.
b) c) d) VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szegedi Tudományegyetem (17031/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guthné Kiss Edina
Telefon: +36 62546481
E-mail: guthne.kiss.edina@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546481
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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

378
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése 2022-23
Hivatkozási szám: EKR001016372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

379

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2022.10.01. 06:00 CET - 2023.10.01. 06:00 CET közötti
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 72.468.913 kWh
mennyiségben.
A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti
követelményeket kielégítő minőségű földgáz szállítása, amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren
történő szagosítással megfelel a műszaki biztonsági követelményeknek. A felhasználási helyekre irányadó
szabvány szerinti fűtőérték a szerződéses időszakra: 34,77 MJ/ gnm3.
Szerződéses mennyiség: 72.468.913 kWh
Ajánlatkérő a szerződött mennyiségtől +20 % opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
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: Földgáz energia beszerzése 2022-2023. évre
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 fő helyszíne: Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2022.10.01. 06:00 CET - 2023.10.01. 06:00 CET közötti
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 72.468.913 kWh
mennyiségben.
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A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti
követelményeket kielégítő minőségű földgáz értékesítése, amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren
történő szagosítással megfelel a műszaki biztonsági követelményeknek.
A felhasználási helyekre irányadó szabvány szerinti fűtőérték a szerződéses időszakra: 34,77 MJ/ gnm3.
Szerződéses mennyiség: 72.468.913 kWh
Ajánlatkérő a szerződött mennyiségtől +20 % opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 kPa referencia
körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
(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: Az Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől ajánlatkérő pozitív
irányba 20 %-kal pótdíjmentesen
eltérhet, mint opcionális mennyiség, amelyet ajánlatkérő a földgáz energia piac sajátosságaira és a külső
természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat, amennyiben az
opció
lehívásához szükséges fedezet a rendelkezésére áll. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel
egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.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:
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, figyelemmel
a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az éves kapacitások lekötésének határnapjáig szükséges lefolytatni a közbeszerzési eljárást
ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő még éves kapacitásokat tudjon lekötni az Ajánlatkérők számára,
ugyanis az ennél rövidebb időszaki kapacitások lekötése árfelhajtó hatású, emiatt a rendszerhasználati
díjak magasabb értéken kerülnének megállapításra az ajánlattétel során. Az időzítésnek különösen
fontos szerepe van jelen beszerzésben, hiszen a földgáz energia tőzsdei termék. Ezen túlmenően az
ajánlatkérőnek számolnia kell a jelenlegi energiapiaci helyzet miatt egy esetleges eredménytelen eljárással
is, az eljárás esetleges megismétlésének szükségességével, továbbá kereskedőváltás esetén annak
időigényével is.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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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 147 - 419935
(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: Földgáz beszerzése 2022-23
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 015169 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2) 18. § (3) bekezdés szerinti adatok
a) Az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő döntött az eljárás visszavonásáról a Kbt. 53.
§ (1) bekezdése alapján.
b) c) d) 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
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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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
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3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető, Szolgáltató Kft. (17035/2022)
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: Tapolcai Diák-, és Közétkeztető, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11956008219
Postai cím: Stadion Út 16.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezőssy Tamás
Telefon: +36 309891874
E-mail: info@kozetkezteto.hu
Fax: +36 87321290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozetkezteto.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: Közétkeztető gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közétkeztetés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000531562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

386

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „élelmezési alapanyagok beszerzése 12 hónap időtartamra (9 részben)”
Részletesebben ill. pontosan lásd a dokumentáció további részében („Szakmai követelmények - adatok” )
1. rész Szárazáru
2. rész Zöldség Gyümölcs
3. rész Burgonya
4. rész Mirelit
5. rész Húskészítmény
6. rész Tőkehús, belsőség
7. rész Tejtermék
8. rész Pékáru
9. rész Speciális
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 108557465,00 (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: Szárazáru
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
1.1 Sárgabarack extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 70% gyümölcstartalommal, csökkentett
cukortartalommal, nettó 5500 gr-os kiszerelés 55 kg
1.2 Eper extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 45% gyümölcstartalommal nettó 5500 gr-os kiszerelés 82 kg
1.3 Áfonya extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 45% gyümölcstartalommal nettó 5500 gr-os kiszerelés 55
kg
1.4 Sárgabarackos íz sütésálló legalább 35% gyümölcstartalom, nettó 10kg-os kiszerelés 190 kg
1.5 Sárgabarack extra diabetikus dzsem fruktózzal és édesítőszerrel nettó 200 gr-os kiszerelés 24 kg
1.6 Extra dzsem 25gr-os, legalább 50% gyümölcstartalom eper,meggy,sárgabarack,őszibarack-maracuja ízben 5
300 db
1.7 Diabetikus dzsem 20 gr-os cukorral és édesítőszerrel 1 600 db
1.8 Vegyes virágméz 25 gr-os 750 db
1.9 Mézhelyettesítő méz ízű szirup 20 gr-os fruktózzal 100 db
1.10 Akácméz nettó 900 gr-os kiszerelés 70 kg
1.11 Őszibarackbefőtt felezett,hámozott 480 gr töltő tömeg 80 kg
1.12 Őszibarackbefőtt felezett,hámozott, enyhén cukrozorr, pasztőrözött 1500 gr töltő tömeg 400 kg
1.13 Meggy befőtt magozott 2200 gr töltő tömeg 420 kg
1.14 Magozott meggybefőtt édesítőszerrel350 gr töltő tömeg 210 kg
1.15 Babérlevél 250 gr-os kiszerelés 2 kg
1.16 Fahéj egész, őrölt 250 gr-os kiszerelés (~60:40 arányban) 8 kg
1.17 Bazsalikom morzsolt 250 grammos kiszerelés 2 kg
1.18 Feketebors őrölt, egész 250 gr-os kiszerelés (~80:20 arányban) 40 kg
1.19 "Különleges" fűszerpaprika őrlemény,1000 gr-os kiszerelés 187 kg
1.20 Kurkuma őrölt 20 gr-os kiszerelés 4 kg
1.21 Oregano morzsolt 250 gr-os kiszerelés 2 kg
1.22 Köménymag őrölt, egész 250 gr-os kiszerelés (~85:15 arányban) 27 kg
1.23 Majoranna morzsolt 250 gr-os kiszerelés 3 kg
1.24 Szegfűszeg egész 250 gr-os kiszerelés 5 kg
1.25 Édesfelfújt alap 5X1000 gr-os kiszerelés 35 kg
1.26 Olasz paradicsomos alap,36% paradicsomporral csökkentett sótartalommal, 2kg-os kiszerelés 34 kg
1.27 Csemege piros paprikakrém 1 kg 50 kg
1.28 Tyukhúsleves fűszerkeverék csökkentett sótartalommal 130 kg
1.29 Szárnyasok és sültek pác és fűszerkeveréke 1 kg-os kiszerelés 20 kg
1.30 Alapíz füstölthúsos ételekhez, legfeljebb 3,8 m/m% sótartalom, 1 kg-os kiszerelés 22 kg
1.31 Konzum feketetea keverék 25o gr-os 130 kg
1.32 Erdei gyümölcstea 20 x 50 g-os tasakban 50 kg
1.33 Kakaópor 1000 gr-os kiszerelés, 10-12% kakaóvaj tartalom 65 kg
1.34 Pótkávé azonnal oldódó, cukrozott; 1000 gr-os kiszerelés, Azonnal oldódó cukrozott cikória-gabonakávé
kivonat; pörkölt kávékivonat min. 41%, cukortartalom max. 70% 32 kg
1.35 Mustár 5000 gr-os kiszerelés szénhidrát 10 gr 130 kg
1.36 Majonéz 5000 gr-os kiszerelés szénhidrát 5,7 gr 110 kg
1.37 Ketchup 5000 gr-os kiszerelés, 100gr termék =185 gr paradicsomból készült; szénhidrát max.25% 200 kg
1.38 Savanyított káposzta 18l kiszerelés, 17 kg töltő tömeg 1 320 kg
1.39 Csemege uborka 6-9cm, 5/1 kiszerlés, 2300 gr töltő tömeg 3 100 kg
1.40 Céklasaláta ecetes 5/1 kiszerelés, 2100 gr töltő tömeg 1 900 kg
1.41 Marcipános műzliszelet kakós bevonó talppal 20gr-os 7 600 db
1.42 Gluténmentes gabonapehely 375 gr-os 11 kg
1.43 Csoki ízű ropogós gabonyapehely 450gr-os 200 kg
1.44 Extrudált kenyér, gluténmentes 100 gr-os 320 cs.
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1.45 Szűrt almalé hozzáadott kálciummal és c-vitaminnal, gyömülcstartalom 100% 2 dl-es szívószálas,tartósítószer
mentes 275 000 db
1.46 Étkezési buzadara 1kg-os kiszerelés 1 300 kg
1.47 Búza finomliszt BL 55, 5 kg-os 5 700 kg
1.48 Gluténmentes kukoricaliszt 1 kg-os 100 kg
1.49 Gluténmentes kukoricadara 500 gr-os 30 kg
1.50 Levesgyöngy 500 gr-os 220 kg
1.51 Rizs fehér "A"minőségü, fényezett 1kg-os 7 100 kg
1.52 Porcukor 0,5 kg-os 1 240 kg
1.53 Kristálycukor fehér 1kg-os 4 800 kg
1.54 Vaniliás cukor 1 kg-os 14 kg
1.55 Mogyoró ízű kakós krém 400 gr-os kiszerelés 400 db
1.56 Folyékony édesítő 1 l-es 12 db
1.57 Ecet 1 l-es 20 %-os 100 l
1.58 Vanília ízű pudingpor 5kg-os kiszerelés 35 kg
1.59 Babapiskóta 200gr-os 60 cs.
1.60 Grízgombóc levesbetét, legalább 64% búzadara, 2kg-os kiszerelés 240 kg
1.61 Champignongomba-szeletek natúr lében, 1800 gr töltő tömeg 380 kg
1.62 Natur lecsó, legalább 30% paprika töltő tömeg 4250 gr 1 300 kg
1.63 Mazsola 1000 gr-os kiszerelés 13 kg
1.64 Vagdalthús konzerv 130gr-os, tépőzáras 120 db
1.65 Sertésmájkrém 62gr-os,sertésmáj legalább 25% tépőzáras 600 db
1.66 Citromlé legalább 40% gyümölcstartalom, 1l-es kiszerelés 2 300 l
1.67 Só 1kg-os jódozott 3 200 kg
1.68 Finomított 100% napraforgó étolaj, adalékanyagmentes, 10 l-es kiszerelés 8 600 l
1.69 Sürített paradicsom, tartósítószert, hozzáadott cukrot, sót, adalékanyagot nem tartalmaz , töltő tömeg
4350gr-os 1 500 kg
1.70 Tojás fertőtlenített 53-63 gr 10 000 db
1.71 Tojáspor teljes 20 kg-os zsákos 340 kg
1.72 Cérnametélt 11 kg-os kiszerelés 1100 kg
1.73 Kiskocka 6 kg-os kiszerelés
1.74 Kiskagyló 6 kg-os kiszerelés
1.75 ABC 6 kg-os kiszerelés
1.76 Copfocska 5 kg-os kiszerelés 8050 kg
1.77 Rövidcső 5 kg-os kiszerelés
1.78 Makaróni 9 kg-os kiszerelés
1.79 Csusza 5 kg-os kiszerelés
1.80 Rövidmetélt 5 kg-os kiszerelés
1.81 Spagetti 10 kg-os kiszerelés
1.82 Szarvacska 5 kg-os kiszerelés
1.83 Fodros nagykocka 4 kg-os kiszerelés
1.84 Dörzstarhonya 6 kg-os kiszerelés
1.85 Tarhonya 7 kg-os kiszerelés
1.86 Orsó 5 kg-os kiszerelés
1.87 Csiga 6 kg-os kiszerelés 320 kg
1.88 Csipet 5 kg-os kiszerelés
1.89 Eperlevél 7 kg-os kiszerelés
1.90 Hántolt hajdina 5kg-os kiszerelés 50 kg
1.91 Hántolt köles 5 kg-os kiszerelés 45 kg
1.92 Bulgur 5kg-os kiszerelés 440 kg
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1.93 Kuszkusz 5 kg-os kiszerelés 150 kg
1.94 Bab tarka 5 kg-os kiszerelés 1 280 kg
1.95 Lencse 5 kg-os kiszerelés 700 kg
1.96 Mák 5 kg-os kiszerelés 330 kg
1.97 Sárgaborsó 5 kg-os kiszerelés 1 200 kg
1.98 Dióbél I. osztály hazai 200 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség Gyümölcs
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
2.1 Alma idared 15 200 kg
2.2 Banán 1 260 kg
2.3 Kelkáposzta 1 400 kg
2.4 Lilakáposzta 150 kg
2.5 Fejeskáposzta 4 000 kg
2.6 Citrom 25 kg
2.7 Szilva 100 kg
2.8 Fokhagyma 310 kg
2.9 Jégcsapretek 770 kg
2.10 Kígyóuborka 900 kg
2.11 Mandarin 275 kg
2.12 Narancs 2 300 kg
2.13 Őszibarack 450 kg
2.14 Zellergumó 230 kg
2.15 Paradicsom 270 kg
2.16 Petrezselyem gyökér 130 kg
2.17 Póréhagyma 650 db
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2.18 Retek hónapos 1 500 cs
2.19 Sárgarépa 600 kg
2.20 Szőlő fehér 70 kg
2.21 Lilahagyma 60 kg
2.22 Vöröshagyma 6 400 kg
2.23 Zöldhagyma 2 000 cs
2.24 Kaliforniai paprika 550 kg
2.25 Zöldpaprika 1 700 kg
2.26 Körte 1 400 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Burgonya
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15310000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
3.1 Burgonya Főzési típus: A-B 36 000 kg
(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:
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II.2.1)
Elnevezés: Mirelit
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
4.1 Brokkoli 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 1 450 kg
4.2 Karfiol 45-60 mm,18 kg-os kiszerelés, ömlesztett 1 820 kg
4.3 Finom főzelék 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett, összetevők: sárgarépa, zöldborsó változó arányban 440 kg
4.4 Zöldborsó 20 kg-os 3 300 kg
4.5 Sárgahüvelyű bab 20 kg-os, ömlesztett kb.40 mm hosszú 3 000 kg
4.6 Sárgarépakocka 20kg-os kiszerelés, ömlesztett 4 500 kg
4.7 Sárgarépakorong 20kg-os kiszerelés, ömlesztett 800 kg
4.8 Fehérrépa kocka 25 kg-os kiszerelés, ömlesztett 3 500 kg
4.9 Zellerkocka 20 kg-os kiszerelés ömlesztett 1 560 kg
4.10 Karalábé kocka 20 kg-os kiszerelés, ömlesztett 1 050 kg
4.11 Húsleves zöldség keverék 10 kg-os kiszerelés,ömlesztett. Összetevők: sárgarépa,-petrezselyemgyökér, -zeller,és karalábé kocka, valamint apró karfiol változó arányban. 2 320 kg
4.12 Kelbimbó 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 130 kg
4.13 Sóska 10 kg-os kiszerelés, 2,5kg/tömb 660 kg
4.14 Parajpüré 10 kg-os kiszerelés 2,5 kg/tömb 600 kg
4.15 Vadas mártás 4 kg-os kiszerelés, 500gr/tömb, szénhidrát kb.7 gr/100 gr, zsír max 5 gr/100 gr, zöldségtartalom
legalább 30 % 490 kg
4.16 Gyalult tök kaporral 12 kg-os kiszerelés, 4 kg/tömb 1 900 kg
4.17 Sütőtök kocka 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 530 kg
4.18 Morzsolt kukorica 20 kg-os kiszerelés 210 kg
4.19 Petrezselyem zöld vágott 5 kg-os kiszerelés, 1kg/csomag 260 kg
4.20 Meggy magozott 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 950 kg
4.21 Afrikai harcsafilé interfóliás jégmentes 2 500 kg
4.22 Burgonyanudli előfőzött 10kg-os kiszerelés 400 kg
4.23 Szílvatöltelékes gombóc 10 kg-os, ömlesztett, szilvatöltelék tartalom legalább 20 %. 100 kg
4.24 Túró töltelékes gombóc 10 kg-os kiszerelés,ömlesztett, legalább 20 % túrós töltelék 140 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmény
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
5.1 Műbeles virsli védőgázas csomagolásban, hústartalom legalább 51%, füstöletlen, legfeljebb 26 mm átmérő 2
030 kg
5.2 Farmer szalámi 440 g 55 kg
5.3 Füstölt főtt tarja,csont nélküli,gyorspácolt,vákumcsomagolt 190 kg
5.4 Füstölt szalonna lédig (kolozsvári) 360 kg
5.5 Csirkemell sonka, hústartalom legalább 68% 300 kg
5.6 Gépsonka 3kg-os tömb, hústartalom legalább 68% 1 130 kg
5.7 Májusi csemege 300 kg
5.8 Nyári turista felvágott, hústartalom legalább 65% 150 kg
5.9 Diákcsemege 120 kg
5.10 Kemencés húskenyér vákumcsomagolt 75 kg
5.11 Löncsrúd, hústartalom legalább 50 % 210 kg
5.12 Sertés májas 230 kg
5.13 Marhapárizsi, hústartalom legalább 51% 180 kg
5.14 Sajtos sertéspárizsi,hústartalom legalább 51% 170 kg
5.15 Sertéspárizsi, hústartalom legalább 51% 390 kg
5.16 Mozaik felvágott, hústartalom legalább 50% 140 kg
5.17 Téliszalámi klasszikus, legalább 55 mm átmérő, tömör állományú, jól szeletelhető 200 kg
5.18 Pulykasonka, hústartalom legalább 68% 230 kg
5.19 Zala, hústartalom legalább 60%, legalább 90 mm átmérő 400 kg
5.20 Tepertőkrém 250 gr-os/kg 137 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: Tőkehús, belsőség
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
6.1 Csirkemáj előhűtött, szív nélkül 890 kg
6.2 Csirkemell filé I.o. előhűtött 970 kg
6.3 Csirkecomb alsó előhűtött, számolt kb 120 gr/db 1000 kg
6.4 Csirkecomb felső előhűtött, számolt kb.160 gr/db 4 500 kg
6.5 Pulykafelsőcomb filé előhűtött 870 kg
6.6 Pulyka zúza, előhűtött 50 kg
6.7 Pulykamáj szív nélkül, előhűtött 120 kg
6.8 Sertés lapocka előhűtött 7 000 kg
6.9 Sertés comb előhűtött 11 600 kg
6.10 Sertés karaj csont nélkül előhűtött 2 820 kg
6.11 Húsos csont, előhűtött, sertés 2 900 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tejtermék
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
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7.1 Margarin 400 kg
7.2 Margarin 1 700 kg
7.3 Mini margarin 10 gr-os 33 700 db
7.4 Élőflórás gyümölcsös joghurt 2 240 db
7.5 Zsírszegény gyümölcsös joghurt 11 500 db
7.6 Kefír 150gr-os,r 18 600 db
7.7 Ömlesztett sajt 24 500 db
7.8 Krémtúró vaníliás 90 gr-os 750 db
7.9 Natur joghurt 5 440 db
7.10 Kakaós tejszínhabos puding, 2 550 db
7.11 Margarin csomagolt 280 kg
7.12 Teavaj 100gr-os, 370 kg
7.13 UHT Tej 2 100 l
7.14 Tej 16 600 l
7.15 Tej UHT 1,5 % 4 460 l
7.16 Tejföl 660 db
7.17 Tejföl 5 000 l
7.18 Tejszin főző 980 l
7.19 Trapista korong, 1 520 kg
7.20 Túró félzsíros jellegű 900 kg
7.21 Gesztenyerúd kakós bevonómasszával mártva, 380 db
7.22 Túró rudi natúr 4 850 db
7.23 Vajkrém 230 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
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8.1 Briós cukrozott kb.45-50 gr, csomagolatlan 4 060 db
8.2 Briós kb. 95 gr-os, csomagolatlan 250 db
8.3 Teljes kiörlésű forma kenyér, szeletelt, csomagolt 750 gr-os, max.1,5 gr só/100 gr 6 850 db
8.4 Francia bagett 300 gr-os, csomagolatlan 70 db
8.5 Molnárka kb 45-50 gr-os csomagolatlan 4 100 db
8.6 Császárzsemle kb. 44gr-os, csomagolatlan 3 200 db
8.7 Élesztő 500 gr-os 60 db
8.8 Fehérkenyér szeletelt csomagolt forma 1kg-os 2 280 db
8.9 Fehérkenyér szeletelt csomagolt 1kg-os 2 500 db
8.10 Félbarna kenyér szeletelt csomagolt forma 1kg-os, max.1,5 gs só/100 gr 3 000 db
8.11 Fonott kalács 500gr-os, csomagolatlan 640 db
8.12 ízes bukta kb.60 gr-os, kajszibarack ízesítésű , csomagolatlan 800 db
8.13 Csokis croissant kb. 50 gr-os, csomagolatlan 1 200 db
8.14 Fahéjas csiga kb.50 gr-os, csomagolatlan 1 800 db
8.15 Kakaós csiga kelt kb.50gr-os, csomagolatlan 1 600 db
8.16 Kakaós fatörzs kb.45 gr-os, csomagolatlan 9 350 db
8.17 Kakaós kalács 500gr-os, csomagolatlan 380 db
8.18 Kifli tejes kb.40-45gr-os, csomagolatlan 4 600 db
8.19 Korpás zsemle kb.80 gr-os, csomagolatlan 600 db
8.20 Korpás kifli kb.50gr-os, csomagolatlan 24 700 db
8.21 Kuglóf vaníliás 500gr-os, csomagolatlan 750 db
8.22 Szezámos hami kb.45-gr-os, csomagolatlan 3 200 db
8.23 Hosszú zsemle kb.50 gr-os, csomagolatlan 8 000 db
8.24 Magos zsemle kb.50 gr-os, csomagolatlan 26 400 db
8.25 Egri csillagok kb.50 gr-os csomagolatlan 2 400 db
8.26 Mákos rigó kb.45 gr-os, csomagolatlan 4 800 db
8.27 Ökörszem kb.55-60gr-os, csomagolatlan 1 700 db
8.28 Ökörszem kb.80 gr-os, csomagolatlan 300 db
8.29 Pizzás kifli kb.50-55 gr, csomagolatlan 1 600 db
8.30 Pizzás csiga kb.50-55 gr-os, csomagolatlan 1 000 db
8.31 Rozsos kenyér szeletelt csomagolt forma 1kg-os 8 900 db
8.32 Sajtos kifli kb.50 gr-os, csomagolatlan 2 400 db
8.33 Vizes Zsemle kb.50g, csomagolatlan 30 000 db
8.34 Zsemlemorzsa 10kg/zsák, ömlesztett 770 kg
8.35 Teljes kiörlésű graham zsemle kb.50gr-os, csomagolatlan 15 600 db
8.36 Teljes kiörlésű graham spitz kb.50gr-os, csomagolatlan 9 540 db
8.37 Teljes kiörlésű tönkölyös zsemle kb.50 gr-os, csomagolatlan 1 880 db
8.38 Teljes kiörlésű tönkölyös spitz kb.50 gr-os, csomagolatlan 11 600 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Speciális
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca,
Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
9.1. Glutén, tej és tojásmentes száraztészta 500 gr-os kiszerelés 200 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 082 - 220487
(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: Szárazáru
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 - 007945 (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: 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
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Zöldség Gyümölcs
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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9428600,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Burgonya
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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5112000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Mirelit
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:
2022/08/04 (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
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469012241
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19418920,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Húskészítmény
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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14661323214
Postai cím: Május 1. Utca 0306/30
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@siofriss.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 84550018
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9344915,00
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: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tőkehús, belsőség
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:
2022/08/04 (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: Patonai Hús Kis és Nagykereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 25798414219
Postai cím: Fűzfa Utca 3/b 17/17
Város: Balatonszőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8233
Ország: Magyarország
E-mail: patonaihuskft@gmail.com
Telefon: +36 202633773
Internetcím(ek): (URL) www.patonaihus.hu
Fax:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

403

A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38521840,00
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: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tejtermék
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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469012241
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
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Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26601790,00
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: Rész száma: 8 Elnevezés: Pékáru
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 007945 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Speciális
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:
2022/08/04 (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: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469012241
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129400,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Szárazáru számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].
Az rész tekintetében az eljárás eredménytelen, miután a Kbt. 70.§ (1) szerint, az ajánlatkérő a 69. §-tól
eltérően az ajánlatok bírálata
és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás 1. részére vonatkozóan az eredménytelenségéről szóló
döntést, mivel az adott eljárásban
az árajánlat meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
8 - Pékáru számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma, részek megjelölése:
- MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1157 Budapest Nyírpalota Út 5. fszt. 2.; 14492846-2-42) 2. 3. rész
- "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Kft. (1052 Budapest Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A; 11469012-2-41) - 1. 4. 5.
7. 9. rész
- Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok Május 1. Utca 0306/30; 14661323-2-14) - 5. 7. rész
- Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (2220 Vecsés Ecseri Út 0127/15/A; 10828694-2-13) - 4. rész
- Nézics László (7516 Berzence Kert u 19.; 75171278-2-34) - 3. rész
- Móraprizma Szövetkezet (6782 Mórahalom Gerle Imre Út 8.; 11819699-2-06) - 2. 3. rész
- Patonai Hús Kis és Nagykereskedelmi Kft. (8233 Balatonszőlős Fűzfa u. 3/b 17/17; 25798414-2-19) - 5. 6.
rész
- Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolg. Kft. (8630 Balatonboglár Klapka Gy. Utca 14;
10378876-2-14) - 4. rész
- Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. (8360 Keszthely Hévízi Út 130.; 10531011-4-20) - 1. 2. 3. 4. rész
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
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Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (17134/2022)
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: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10822612213
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kada-Huszár Adrienn
Telefon: +36 26816443
E-mail: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu
Fax: +36 26501022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vszzrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési nyersanyag beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000443162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

410

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmezési nyersanyag beszerzés adásvételi szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 346788095,00 (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: Tőkehús
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: Tőkehús beszerzése.
37 db tétel, összesen 45 830 kg.
Ajánlatkérő látja el Szentendre város köz- és gyermekétkeztetését. A rendelési mennyiségek alapvetően a tanév
rendjéhez igazodnak, tanítási időszakban naponta átlagosan 3 200 adag, tanítási időn kívül, nyári időszakban a
tapasztalati adatok szerint 600 adag meleg készétel készül. Az igényelt főbb termékek: sertéscomb, -lapocka, karaj, -tarja, dagadó, oldalas, csirkemell, -comb és szárny, marhafelsál, pulyka alsó és felsőcomb, pulykamell, a
dokumentációban rögzített módokon előkészítve, csirke-, sertés- és pulykamáj, zsír, húsos csont, továbbá egyéb
húsipari termékek (pl. szalonna, főtt, füstölt tarja, hurka, virsli, kolbász, debreceni, lecsókolbász). Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megadott értékek és mennyiségek becsült adatok,
az elszámolás alapja a tényleges szállítás és az árazott költségvetés. A szállítás naponta 2 szentendrei helyszínre
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történik, nyári és veszélyhelyzeti időszakban ez változhat. A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési
dokumentumok 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 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 legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta,
mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel
meg.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: Mirelit áru beszerzése.
40 db tétel, összesen 66 400 kg
Ajánlatkérő látja el Szentendre város köz- és gyermekétkeztetését. A rendelési mennyiségek alapvetően a tanév
rendjéhez igazodnak, tanítási időszakban naponta átlagosan 3 200 adag, tanítási időn kívül, nyári időszakban a
tapasztalati adatok szerint 600 adag meleg készétel készül.
Az igényelt főbb termékek: zöldborsó, zöldbab, brokkoli, fejtett bab, különféle zöldségkeverékek, gyalult tök,
gomba, sárgarépa különböző módokon, fehérrépa kocka, sóska, paraj, morzsolt kukorica, karalábé, karfiol,
zeller, félkész ételek (pl: szilvásgombóc, ízes derelye, túrógombóc és barackos gombóc, hús-máj és egyéb
gombócok, mákos nudli, rántott halfilé és egyéb haláru, rántott párizsi és sajt és rántott csirkemellfilé, bélszín roló,
császármorzsa, vagdalt), meggy, almakocka, vegyes gyümölcs és egyéb mirelit termékek.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megadott értékek és mennyiségek becsült
adatok, az elszámolás alapja a tényleges szállítás és az árazott költségvetés.
A szállítás naponta 2 szentendrei helyszínre történik, nyári és veszélyhelyzeti időszakban ez változhat.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok 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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta,
mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel
meg.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Tejtermék, szárazáru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: tejtermék, szárazáru beszerzése.
115 db tétel, összesen 96 827 kg, 87 190 liter, 280 980 db és 5 600 doboz különféle termék
Ajánlatkérő látja el Szentendre város köz- és gyermekétkeztetését. A rendelési mennyiségek
alapvetően a tanév rendjéhez igazodnak, tanítási időszakban naponta átlagosan 3 200 adag, tanítási
időn kívül, nyári időszakban a tapasztalati adatok szerint 600 adag meleg készétel készül.
Az igényelt főbb termékek: fűszerek (pl. só, bors, paprika, ételízesítő, Piros arany, szerecsendió, gyömbér, klf.
szárított és őrölt fűszerek), mustár, ketchup, majonéz, sűrített paradicsom, ecet, citromlé. Kristálycukor, porcukor,
lisztek, búzadara, rizs („A”, „B”, előgőzölt), hajdina, kuszkusz, köles, bulgur, zsemlemorzsa, tésztafélék (8 tojásos
és durum), tarhonya, befőttek (pl. alma, szilva, körte, őszibarack, meggy) burgonyapüré por, kakaópor, instant
kakaó, natúr lecsó, 100% ivólé, lekvárok, ízek (cukor hozzáadása nélkül), nutella, levesgyöngy, konzervek (pl:
tonhal, zöldbab, borsó, kukorica, bébi kukorica és sárgarépa), felvágottak (pl. baromfi párizsi, szalámik, olasz
felvágott, gépsonka, pulykasonka, főtt tarja, pizzasonka, soproni) kenőmájasok, trappista sajt (szeletben is), edami
sajtszelet, lapkasajt, sajtkrémek, vajkrémek, Mackó sajt, tejföl (12 % és 20 %), túró, juhtúró, vaj, tej (zacskós és UHT,
1,5 % és 2,8 %), kakaóital, tejital, margarin, főzőtejszín, tejipari darabáruk (pl. gyümölcsrizs, joghurt, kefír, puding,
ivójoghurt), natúr joghurt literes, étolaj, olívaolaj, méz, darabáruk (pl. tejszelet, sportszelet, túró rudi, müzli, Jó
reggelt szelet, Balaton szelet).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megadott értékek és mennyiségek becsült
adatok, az elszámolás alapja a tényleges szállítás és az árazott költségvetés.
A szállítás naponta 2 szentendrei helyszínre történik, nyári és veszélyhelyzeti időszakban ez változhat, jelenleg
csak a központi konyha üzemel.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok 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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta,
mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel
meg.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15610000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: pékáru beszerzése.
57 db tétel, összesen 444 310 db különféle termék
Ajánlatkérő látja el Szentendre város köz- és gyermekétkeztetését. A rendelési mennyiségek alapvetően a tanév
rendjéhez igazodnak, tanítási időszakban naponta átlagosan 3 200 adag, tanítási időn kívül, nyári időszakban a
tapasztalati adatok szerint 600 adag meleg készétel készül.
Az igényelt főbb termékek: házi jellegű félbarna, illetve rozsos kenyerek (0,75 kg), fehér, korpás, rozsos, magos,
teljes kiőrlésű és sajtos formakenyerek szeletelve, csomagolva (0,50 kg, 1 kg), teljes kiőrlésű kenyér (0,5 kg, 0,75
kg), félbarna kenyér (0,5 kg, 0,75 kg), kovászos kenyér (1kg) zsemlék (pl. vizes, császár, korpás, sajtos), kifli (pl: tejes,
korpás, teljes kiőrlésű), stanglik (sós, magos, pizzás és baconos), finom foszlós kalács, péksütemények (pl: briós,
molnárka, puffancs, mákos rigó, túrós táska, búrkifli, lekváros bukta, croissantok többféle ízesítéssel, csiga többféle
ízesítéssel, isler, pogácsák (sajtos, burgonyás, tepertős, tönköly), bécsi perec sajtos, virslis táska, túrós, lekváros,
kakaós papucs, minibagett, kornspitz)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megadott értékek és mennyiségek becsült
adatok, az elszámolás alapja a tényleges szállítás és az árazott költségvetés.
A szállítás naponta 12 szentendrei helyszínre történik, nyári és veszélyhelyzeti időszakban ez változhat.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok 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 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:
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A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta,
mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel
meg.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: Zöldség, gyümölcs beszerzése.
55 db tétel, összesen 99 290 kg és 45 000 db.
Ajánlatkérő látja el Szentendre város köz- és gyermekétkeztetését. A rendelési mennyiségek
alapvetően a tanév rendjéhez igazodnak, tanítási időszakban naponta átlagosan 3 200 adag, tanítási időn kívül,
nyári időszakban a tapasztalati adatok szerint 600 adag meleg készétel készül.
Az igényelt főbb termékek: tisztított burgonya (egész és kocka), hagyma (tisztított egész és aprított is), földes
burgonya, gyümölcsök (pl: alma, körte, nektarin, őszi- és sárgabarack, szőlő, szilva, ringló, sárga- és görögdinnye,
narancs, mandarin, banán, kivi, meggy, cseresznye, eper) zöldségek (póréhagyma, lilahagyma (egész, szeletelt),
sárgarépa, zeller (szeletelt is) kelkáposzta (szeletelt is), karalábé, fejes káposzta (egész, szeletelt), gomba, fejtett
bab, lencse, sárgaborsó, fokhagyma (tisztított is), kígyóuborka, paradicsom, TV paprika, kaliforniai paprika,
kápia paprika, jégcsap és vajretek, brokkoli, zöldborsó, kelkáposzta, padlizsán, cukkini, sütőtök), petrezselyem,
csalamádé, káposzta saláta, csemege uborka, kovászos uborka, cékla savanyúság, darált mák és dió, M-es tojás
(fertőtlenített).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megadott értékek és mennyiségek becsült
adatok, az elszámolás alapja a tényleges szállítás és az árazott költségvetés.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a zöldségeket és gyümölcsöket nem csak szezonban, de
szezonon kívül is kérheti, egész évben folyamatosan, egyenlő eloszlásban kéri biztosítani.
A szállítás naponta 2 szentendrei helyszínre történik, nyári és veszélyhelyzeti időszakban ez változhat, jelenleg
csak a központi konyha üzemel.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok 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 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 legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta,
mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel
meg.
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A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
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 080 - 214696
(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: Tőkehús
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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

416

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kosher Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13924380241
Postai cím: Kórház utca 37-47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: hus.kosher@gmail.com
Telefon: +36 302379702
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99041000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mirelit
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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25400263209
Postai cím: Szikra Telep 0946/18. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49353345,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tejtermék, szárazáru
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ChefTropolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25826306213
Postai cím: Temető Utca 1
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: munkacsi.gabor@cheftropolis.hu
Telefon: +36 703948710
Internetcím(ek): (URL) www.tropibolt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137092450,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Pékáru
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Furnus Pék és Cukrászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27328172213
Postai cím: Király Utca 3.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: kiralysuto@gmail.com
Telefon: +36 303294010
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30210200,00
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: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31091100,00
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
Kosher Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1035 Budapest Kórház utca 37-47.
Adószám: 13924380-2-41.
Mikrovállalkozás
Ajánlattevő neve: ChefTropolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2330 Dunaharaszti Temető Utca 1.
Adószám: 25826306-2-13.
Mikrovállalkozás
2. rész:
Ajánlattevő neve: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2220 Vecsés Ecseri Út 0127/15/A
Adószám: 10828694-2-13.
Középvállalkozás
Ajánlattevő neve: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4080 Hajdúnánás Szikra Telep 0946/18. hrsz.
Adószám: 25400263-2-09.
Mikrovállalkozás
3. rész
Ajánlattevő neve: Alimentáció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2016 Leányfalu Árvácska Utca 36. Petőfi Sándor u. 48.
Adószám: 12572959213
Mikrovállalkozás
Ajánlattevő neve: ChefTropolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2330 Dunaharaszti Temető Utca 1.
Adószám: 25826306-2-13.
Mikrovállalkozás
4. rész:
Ajánlattevő neve: Furnus Pék és Cukrászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 2330 Dunaharaszti Király Utca 3.
Adószám: 27328172-2-13.
Kisvállalkozás
Ajánlattevő neve: Kalács Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2013 Pomáz Beniczky Utca 61
Adószám: 11794651-2-13.
Kisvállalkozás
Ajánlattevő neve: Pilisi Sütő Kft
Székhelye: 2721 Pilis Csaba Utca 10 Csaba utca 10, 10
Adószám: 10598139-2-13
Kisvállalkozás
5. rész
Andosa Market Korlátolt Felelősségű Társaság
1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2
adószám: 23006997-2-43
Mikrovállalkozás
Ajánlattevő neve: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Székhelye: 6782 Mórahalom Röszkei Út 48.
Adószám: 11392929-2-06.
Kisvállalkozás
Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1157 Budapest Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Adószám: 14492846-2-42.
Kisvállalkozás
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. 148-150.§-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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (17135/2022)
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: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10822612213
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kada-Huszár Adrienn
Telefon: +36 26816443
E-mail: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu
Fax: +36 26501022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vszzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.vszzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékszállítás
Hivatkozási szám: EKR000708522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladékszállítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. Az Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlatkérő
által begyűjtött hulladék továbbszállítása. A hulladék jellemzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból
származik. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi hulladéktípusokra hulladékszállításra vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyet az ajánlathoz csatolni kell: EWC (HAK) kód 15 01 06 (Egyéb kevert
csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 15 01 07 (Üveg csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 17 09 04 (Építési
és bontási hulladék), EWC (HAK) kód 20 01 01 (Papír és karton), EWC (HAK) kód 20 02 01 (Biológiailag lebomló
hulladék), EWC (HAK) kód 20 03 01 (egyéb települési hulladék) és EWC (HAK) kód 20 03 07 (Lomhulladék).
Ajánlatkérő jelen eljárásban jellemzően meghatározott viszonylatokra kér ajánlatot. A főbb szállítási címek
tekintetében szállítási viszonylatra szükséges árat megadni.
Kérünk megadni továbbá egy általánosan használható egyedi díjat is (Ft/km), 50 km-t nem meghaladó és
50 km-t meghaladó távolságra található célállomásig. Ez az egyedi ár alkalmazandó azokban az esetekben,
melyre szállítási viszonylatra megadott díj az eljárásban nem került megadásra, illetve az eseti, nem rendszeres
szállításokra is. Az egyedi ár az úthasználati díjat nem tartalmazza! A szállítási viszonylatok alapján az alábbi
útvonalak kerültek meghatározásra: Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA); Szentendre – 1215 Budapest
Duna utca 42.; Szentendre – Pusztazámor, Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ; Szentendre –
Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ; Szentendre – Budapest Kozma utca; Szentendre- Szentendre, Ipar u. A
teljes mennyiség hozzávetőlegesen 35.000 km, mely a tervezett szállítási viszonylatokból és egyedi díj által
meghatározott szállítási mennyiségekből tevődik össze. A tervezett összemennyiség számításánál csak a
célállomásig megteendő út került figyelembevételre! Az egyes viszonylatokra tervezett mennyiségek a csatolt
dokumentációban találhatóak, azzal, hogy ezek becsült mennyiségek, melyektől a tényleges mennyiség eltérhet.
Vállalkozó a szállítást 32 m3-es konténerekkel, emelőhorgos multiliftes, pótkocsis gépjárművel köteles végezni.
A 32 m3 kapacitású nyitott kivitelű, multilift típusú konténer biztosítása a vállalkozó feladata. A szállításokhoz
szükséges konténerek minimum száma 2 db, mellyel az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell. Az Ajánlattevő
feladata továbbá jellemzően az Ajánlatkérő telephelyén található konténerek mozgatása is, melyre külön díjat
szükséges megadni. A szolgáltatás részletes leírása és feltételei, igények és követelmények, mennyiségek a
dokumentációban találhatóak.
Viszonylat és várható mennyiség (fuvar/év)
Szentendre-Budapest, Mélyfúró utca (HUHA) 800
Szentendre – 1215 Budapest, Duna utca 42. 170
Szentendre- Pusztazámor,
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ 230
Szentendre- Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ 90
Szentendre- Budapest, Kozma utca 30
Szentendre – Szentendre, Ipar u. 170
A hulladék mennyisége változhat. Az egyes viszonylatokra tervezett becsült mennyiségektől a tényleges
mennyiség mindkét irányban 15%-ban eltérhet.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 154000000,00 (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: Hulladékszállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre és a megjelölt célállomások közötti útvonalak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladékszállítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. Az Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlatkérő
által begyűjtött hulladék továbbszállítása. A hulladék jellemzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból
származik. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi hulladéktípusokra hulladékszállításra vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyet az ajánlathoz csatolni kell: EWC (HAK) kód 15 01 06 (Egyéb kevert
csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 15 01 07 (Üveg csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 17 09 04 (Építési
és bontási hulladék), EWC (HAK) kód 20 01 01 (Papír és karton), EWC (HAK) kód 20 02 01 (Biológiailag lebomló
hulladék), EWC (HAK) kód 20 03 01 (egyéb települési hulladék) és EWC (HAK) kód 20 03 07 (Lomhulladék).
Ajánlatkérő jelen eljárásban jellemzően meghatározott viszonylatokra kér ajánlatot. A főbb szállítási címek
tekintetében szállítási viszonylatra szükséges árat megadni.
Kérünk megadni továbbá egy általánosan használható egyedi díjat is (Ft/km), 50 km-t nem meghaladó és
50 km-t meghaladó távolságra található célállomásig. Ez az egyedi ár alkalmazandó azokban az esetekben,
melyre szállítási viszonylatra megadott díj az eljárásban nem került megadásra, illetve az eseti, nem rendszeres
szállításokra is. Az egyedi ár az úthasználati díjat nem tartalmazza! A szállítási viszonylatok alapján az alábbi
útvonalak kerültek meghatározásra: Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA); Szentendre – 1215 Budapest
Duna utca 42.; Szentendre – Pusztazámor, Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ; Szentendre –
Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ; Szentendre – Budapest Kozma utca; Szentendre- Szentendre, Ipar u. A
teljes mennyiség hozzávetőlegesen 35.000 km, mely a tervezett szállítási viszonylatokból és egyedi díj által
meghatározott szállítási mennyiségekből tevődik össze. A tervezett összemennyiség számításánál csak a
célállomásig megteendő út került figyelembevételre! Az egyes viszonylatokra tervezett mennyiségek a csatolt
dokumentációban találhatóak, azzal, hogy ezek becsült mennyiségek, melyektől a tényleges mennyiség eltérhet.
Vállalkozó a szállítást 32 m3-es konténerekkel, emelőhorgos multiliftes, pótkocsis gépjárművel köteles végezni.
A 32 m3 kapacitású nyitott kivitelű, multilift típusú konténer biztosítása a vállalkozó feladata. A szállításokhoz
szükséges konténerek minimum száma 2 db, mellyel az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell. Az Ajánlattevő
feladata továbbá jellemzően az Ajánlatkérő telephelyén található konténerek mozgatása is, melyre külön díjat
szükséges megadni. A szolgáltatás részletes leírása és feltételei, igények és követelmények, mennyiségek a
dokumentációban találhatóak.
Viszonylat és várható mennyiség (fuvar/év)
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Szentendre-Budapest, Mélyfúró utca (HUHA) 800
Szentendre – 1215 Budapest, Duna utca 42. 170
Szentendre- Pusztazámor,
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ 230
Szentendre- Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ 90
Szentendre- Budapest, Kozma utca 30
Szentendre – Szentendre, Ipar u. 170
A hulladék mennyisége változhat. Az egyes viszonylatokra tervezett becsült mennyiségektől a tényleges
mennyiség mindkét irányban 15%-ban eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont szerinti Ár kritérium megbontása és a kapcsolódó súlyszámok:
Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA) nettó Ft/fuvar, súlyszám: 33
Szentendre – Budapest Duna utca 42. nettó Ft/fuvar, súlyszám: 20
Szentendre – Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar, súlyszám: 27
Szentendre – Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar, súlyszám: 4
Szentendre – Budapest Kozma utca nettó Ft/fuvar, súlyszám: 3
Szentendre – Szentendre Ipar u. nettó Ft/fuvar, súlyszám: 4
Egyedi ár 50 km-t nem meghaladó célállomásra nettó Ft/km, súlyszám: 4
Egyedi ár 50 km-t meghaladó célállomásra nettó Ft/km, súlyszám: 4
Konténermozgatási díj nettó Ft/alkalom, súlyszám: 1
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta,
mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
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: 2022 /S 100 - 277259
(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: Hulladékszállítás
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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VERTIKAL Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25352122207
Postai cím: Batthyány Utca 26/B 2679
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
E-mail: epites@sphungary.hu
Telefon: +36 302824244
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 154000000,00
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: hulladékszállítás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: VERTIKAL Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 8154 Polgárdi Batthyány Utca 26/B 2679
Adószám: 25352122-2-07.
Középvállalkozás
Ajánlattevő neve: HÁZÁSZ Kft.
Székhelye: 2000 Szentendre Sas Utca 17/a
Adószám: 26295880-2-13
Kisvállalkozás
Ajánlattevő neve: Kátai-Konténer Köztisztasági Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2340 Kiskunlacháza Móricz Zsigmond Major 0652/17.
adószám: 14175235-2-13
Mikrovállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-150.§-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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
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a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (16058/2022)
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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veszprem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejl.
Hivatkozási szám: EKR000076292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

433

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú, „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című
projekt keretén belül a következő kivitelezési munkák valósulnak meg két rész keretében:
1. rész: Magasépítés, ill. kapcsolódó közösségi tér kialakítása:
Alapmennyiség:
Bábszínház épület:
A Piarista gimnázium volt tornaterme felújítás után Bábszínházként működik tovább.
Bejárati épület
A hegy lábánál található támfal-rendszer folytatásaként jön létre a bejárati épület
Az épületben elsősorban kiszolgáló funkciók – vizesblokk, raktár, próbaterem, ajándékbolt - kapnak helyet. A
Bábszínházzal átjáró folyosó köti össze.
Kiállítótér
A kétszintes, fűtetlen épület funkciója különféle installációk bemutatása.
Kávézó:
A földszintes, magastetős épület külső-belső fogyasztótérrel kerül kialakításra. A kávézóba fedett nyitott átjáróból,
előtéren keresztül jutunk be. Itt találhatóak a közönségforgalmi vizesblokkok, az épület túloldalán a másik
átjáróból érhető el a személyzeti bejárat és az üzemeltetéshez szükséges funkciók.
Deák-tér:
A fejlesztés során megvalósuló új épületek által keretezett, rendezvénytérként is használható, védett, parkszerű
tér jön létre.
Opcionális munkák:
Gyermekfoglalkoztató:
A rendezvényudvar záró elemeként, a kávézóval rokon megjelenésű földszintes, magastetős gyerekfoglalkoztató
épül. Bejárata és tágas előtere egy átjáróból érhető el. Központi foglalkoztató tere a rendezvénytér felé nyílik.
Kiszolgáló blokkja és személyzeti helyisége az utca felől, a másik átjáróból közelíthető meg. Az épület mögött, az
oldalkertben gazdasági bejárat kerül elhelyezésre.
A tervezett beruházás megvalósításához az építési engedély rendelkezésre áll.
2. rész: Parkoló kialakítás:
A jelenleg 83 férőhelyes parkoló a Séd völgyében a Pajta utca mellett található. Jelenleg ez a belvároshoz
legközelebb eső ingyenesen használható parkolóterület, így a kihasználtsága is magas, jellemzők a hosszú idejű
parkolások.
A tervezett állapotban a parkolóterület 36 új parkolóállással bővülhet. A területen 18 db kerékpár tároló is épül. A
bővített parkolóterület vízelvezetése a meglévő parkolóhoz igazítottan zárt rendszerben készül el, mely a jelenlegi
csatornán keresztül a megfelelő kezelést követően a Séd patakba vezethető.
A tervezett beruházás megvalósításához az építési engedély rendelkezésre áll.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
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Érték: 1718514000,00 (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: Magasépítés, ill. kapcsolódó közösségi tér kial.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, 304/2. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Magasépítés, ill. kapcsolódó közösségi tér kialakítása:
Főbb mennyiségek:
Alapmennyiség:
Épület: Alapterület:
• Kiállítótér nettó 175,22 m2
• Bejárati épület nettó 247,01 m2
• Kávézó nettó 122,32 m2
• Bábszínház nettó 481,79 m2*
Összesen: nettó 1026,34 m2
* Jelezzük, hogy a Bábszínház épülete földszint-galéria-emelet kialakítású. Földszint: nettó 303,01 m2 + Galéria:
nettó 77,070 m2 + Emelet: nettó 101,08 m2.
Deák-tér: nettó 1712,71 m2, ebből: -burkolt felület: 799,9 m2., -zöldfelület: 912,81 m2
Opcionális munkák:
• Gyerekfoglalkoztató nettó 130,68 m2
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
kiviteli tervdokumentáció(k) és árazatlan költségvetés(ek)ben rögzített tételek tartalmazzák.
A megvalósítás során az építési engedély(ek)ben és kiviteli tervdokumentáció(k)ban megfogalmazott előírásokat
maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő
konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban
az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.
A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása, a többlet időtartam megjelölésével (0-24 hó) 10
2 3. Szerz. telj. bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli
további, az alkalmasság ig. is megfelelő többlet szakmai tapasztalata az M.2. tekintetében (0-36 hó) 10
3 4. Szerz. telj. bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli
további, az alkalmasság ig. is megfelelő többlet szakmai tapasztalata az M.3. tekintetében (0-36 hó) 5
4 5. Szerz. telj. bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli
további, az alkalmasság ig. is megfelelő többlet szakmai tapasztalata az M.4. tekintetében (0-36 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció a közbeszerzés mennyiségénél meghatározott opcionális mennyiségekre
vonatkozik. Nettó ajánlati ár, mint részszempont (súlyszám: 70) bontása: Nettó ajánlati ár az
alapmennyiség kivitelezési munkáira (súlyszám: 60). Nettó ajánlati ár az opciós mennyiség kivitelezési
munkáira (súlyszám: 10).
Ajánlatkérő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a vállalkozási szerződésének hatálybalépését
követő 90 napon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozónak a lehívott opcionális mennyiségek
szerződésszerű megvalósítását az alapmennyiség teljesítésével egy időben, a 6. pontban előírt
határidőben kell teljesítenie. Amennyiben az opció lehívása a jelen szerződés hatályba lépését követő 60
naptári napon túl történik, a teljesítési határidő - a felek külön megállapodása alapján, szerződésmódosítás
keretében - hosszabbítható meg, a szerződéskötés óta eltelt, 60 naptári nap feletti napok számával.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti
szerződésmódosításnak minősül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00023
II.2.14) További információ:
II.1.6) pont kiegészítése: Részajánlat tehető. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy
amennyiben az 1. rész eredménytelenül zárul, úgy a 2. rész vonatkozásában már nem áll érdekében a szerződés
megkötése, ezért az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. Ennek indoka:
érdekmúlás, tekintettel arra, hogy 2. rész vonatkozásában kialakítandó parkolóhelyek az 1. rész keretében
megvalósítandó épületekhez, ill. kapcsolódó közösségi térhez biztosítanak parkolási lehetőséget. Amennyiben az
1. rész nem tud megvalósulni, úgy a további parkolóhelyek kialakítására nincs szükség.
II.2.5) pont kiegészítése: Az ár kritérium bontásban (megnevezés, súlyszám)
1.1. A nettó ajánlati ár (Ft - tartalékkeret nélkül) az alap kivitelezési munkákra 60
1.2. A nettó ajánlati ár (Ft - tartalékkeret nélkül) az opcionális kivitelezési munkákra 10
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember(ek) szakmai többlet tapasztalatára (3-5.
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó, a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) részletes szakmai önéletrajzát és végzettségét alátámasztó
bizonyítványok másolatát. Megjegyezzük, hogy amennyiben a szakember a vonatkozó jogosultsággal még
nem rendelkezik, úgy az önéletrajzban a megajánlott többlettapasztalat ismertetése mellett, az alkalmassági
követelmények teljesüléséhez szükséges tapasztalatokat is szükséges elkülönített módon feltüntetni.
A 3-5. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges
dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.
Jelezzük, hogy a szakmai önéletrajz hiánya hiánypótlással orvosolható, azonban a szakember nevét az ajánlatnak
tartalmaznia kell, figyelemmel arra, hogy az önéletrajzzal ellentétben annak hiánya nem hiánypótolható, azaz az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.7) pont kiegészítése: Ajánlatkérő a 9 hónap időtartam alatt a következőt érti:
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A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése): a munkaterület átadásától
számított 270. naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Parkoló kialakítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, 363 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Parkoló kialakítás:
Főbb mennyiségek:
• 36 db új parkolóállás:
o Alapkészítés 15cm vastagságban
o Térkő burkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, ágyazatra fektetve 426 m2
o Kötőréteg készítése 5 cm vastagságban 28 m3
o Kopóréteg készítése 4 cm vastagságban 23 m3
o Kiemelt szegély készítése 100 m
o Süllyesztett szegély (futósor) készítés 132 m
o Közúti jelző- és útbaigazító táblák 11 db
• 9 db kerékpár tároló 18 db kerékpár tárolására
o Kerékpártároló, Ø48,3 mm acélcsőből, tűzihorganyzott dűbeles vagy betonozható kivitel, szélesség: 800 mm,
magasság: 800 mm, 9 db
• 1 klt csapadékvízelvezető rendszer
o Munkaárok földkiemelése 26 m3
o Munkagödör földkiemelése 8 m3
o Sziklalazítás légkalapáccsal 17 m3
o Kopóréteg készítése 4 cm vastagságba 8,2 m3
o Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése 24,8 m
o Beton aknamagasító elem elhelyezése 2 db
o Beton aknaszűkítő elhelyezése 2 db
o Kör alaprajzú víznyelő akna építés 4 db
• 1 klt útépítés (94 m)
o Földkitermelés bevágásban tömörítés nélkül 200 m 3
o Töltés építése 50 m3
o Tükörkészítés sík felületen 990 m2
o Mechanikailag stabilizált alapréteg (M45) készítése 268 m2
• 1 klt közvilágítási rendszer kiépítése
o Földkábel létesítése 160 fm
o Védőcső létesítése 126 fm
o Beton lámpaoszlop létesítése 4 db
o Parkoló világító lámpatest felszerelése 12 db
o Közvilágítási betáplálás kialakítása 1 db
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
kiviteli tervdokumentáció(k) és árazatlan költségvetés(ek)ben rögzített tételek tartalmazzák.
A megvalósítás során az építési engedély(ek)ben és kiviteli tervdokumentáció(k)ban megfogalmazott előírásokat
maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő
konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy
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jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban
az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.
A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása, a többlet időtartam megjelölésével (0-24 hó) 10
2 3. Szerz. telj. bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli
további, az alkalmasság ig. is megfelelő többlet szakmai tapasztalata az M.2. tekintetében (0-36 hó) 10
3 4. Szerz. telj. bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli
további, az alkalmasság ig. is megfelelő többlet szakmai tapasztalata az M.3. tekintetében (0-36 hó) 5
4 5. Szerz. telj. bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli
további, az alkalmasság ig. is megfelelő többlet szakmai tapasztalata az M.4. tekintetében (0-36 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00023
II.2.14) További információ:
II.1.6) pont kiegészítése: Részajánlat tehető. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy
amennyiben az 1. rész eredménytelenül zárul, úgy a 2. rész vonatkozásában már nem áll érdekében a szerződés
megkötése, ezért az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. Ennek indoka:
érdekmúlás, tekintettel arra, hogy 2. rész vonatkozásában kialakítandó parkolóhelyek az 1. rész keretében
megvalósítandó épületekhez, ill. kapcsolódó közösségi térhez biztosítanak parkolási lehetőséget. Amennyiben az
1. rész nem tud megvalósulni, úgy a további parkolóhelyek kialakítására nincs szükség.
II.2.5) pont kiegészítése:
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember(ek) szakmai többlet tapasztalatára (3-5.
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó, a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) részletes szakmai önéletrajzát és végzettségét alátámasztó
bizonyítványok másolatát. Megjegyezzük, hogy amennyiben a szakember a vonatkozó jogosultsággal még
nem rendelkezik, úgy az önéletrajzban a megajánlott többlettapasztalat ismertetése mellett, az alkalmassági
követelmények teljesüléséhez szükséges tapasztalatokat is szükséges elkülönített módon feltüntetni.
A 3-5. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges
dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.
Jelezzük, hogy a szakmai önéletrajz hiánya hiánypótlással orvosolható, azonban a szakember nevét az ajánlatnak
tartalmaznia kell, figyelemmel arra, hogy az önéletrajzzal ellentétben annak hiánya nem hiánypótolható, azaz az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.7) pont kiegészítése: Ajánlatkérő a 9 hónap időtartam alatt a következőt érti:
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése): a munkaterület átadásától
számított 270. naptári nap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 026 - 065112
(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: Magasépítés, ill. kapcsolódó közösségi tér kial.
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:
2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10578863219
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25098367243
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1676421862,00
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: építészeti munkák;
villamos munkák; gépészeti munkák
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkoló kialakítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) 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: 42092138,00
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A 2. rész vonatkozásában
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
ÉV szakember tevékenysége és a következő költségvetési fejezetek egyes tételei: Építéselőkészítő munkák,
Bontási munkák, Irtás és alépítményi munkák, Burkolatépítési munkák, Forgalomtechnikai munkák,
Növényültetési munkák, Egyéb munkák, Csapadékvízelvezetési munkák, Közvilágítás kiépítési munkák,
valamint az építőanyagok szállítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A rész neve és száma: Magasépítés, ill. kapcsolódó közösségi tér kial. 1
Ajánlattevő rövid neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (vezető ajánlattevő)
LATEREX Építő Zrt. (közös ajánlattevő)
Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém Pillér Utca 11.
1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
Adószám: 10578863-2-19
25098367-2-43
Ajánlattevő rövid neve: EB Hungary Invest Kft.
Ajánlattevő címe: 1107 Budapest Fogadó utca 4.
Adószám: 13240567-2-42
Ajánlattevő rövid neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.
Adószám: 14300327-2-44
A rész neve és száma: Parkoló kialakítás 2:
Ajánlattevő rövid neve: PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém Házgyári út 26.
Adószám: 10739893-2-19
Ajánlattevő rövid neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.
Adószám: 14300327-2-44
Ajánlattevő rövid neve: EB Hungary Invest Kft.
Ajánlattevő címe: 1107 Budapest Fogadó utca 4.
Adószám: 13240567-2-42
Ajánlattevő rövid neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (vezető ajánlattevő)
LATEREX Építő Zrt. (közös ajánlattevő)
Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém Pillér Utca 11.
1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
Adószám: 10578863-2-19
25098367-2-43
Ajánlattevő rövid neve: Colas Út Építőipari Zrt.
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest Bocskai Út 73.
Adószám: 14904134-2-44
Ajánlattevő rövid neve: STRABAG Építő Kft.
Ajánlattevő címe: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Adószám: 12961555-4-43
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
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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 Kbt. 148. §
előírásainak 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

443

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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OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (15933/2022)
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: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10750036209
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mravik Norbert
Telefon: +36 307212745
E-mail: norbert.mravik@opus-titasz.hu
Fax: +36 12381822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.opustitasz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000997562022/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/EKR000997562022/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: Alállomási irányítástechnikai berendezések
Hivatkozási szám: EKR000997562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretmegállapodás megkötése Alállomási irányítástechnika áru és mérnök szolgáltatás szolgáltatás
tárgyban
A termékek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Irányítástechnikai készülékek DDIP II alállomásba
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

31210000-1

További tárgyak:
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: az OPUS TITÁSZ Zrt. által végzett
kivitelezés helyszíne Debrecen Gugyori 132 kV-os kapcsolóállomás vagy annak a raktározási telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya Alállomási irányítástechnikai berendezések szállítása, illetve
beszerzése 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 keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
Irányítástechnikai készülékek DDIP II alállomásba
- RTU fejgép mellélkelt specifikáció szerint: 1 db
- RTU fejgéphez kapcsolódó mérnökszolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
- RTU mezőgépek mellékelt specifikáció szerint:
o NAF távvezetéki mezőgép típus: 16 db
o Sínáthidaló mezőgép típus: 1 db
o Segédüzemi mezőgép típus: 1 db
o Állomási közös mezőgép típus: 1 db
- RTU mezőgépenkénti mérnök szolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
- IEC 61850 kommunikációra képes hálózati switch: 2 db 20 portos az irányítástechnikához, továbbá a védelmi
készülékekhez 5 db 28 portos (fejgép, Eurogateway, helyi megjelenítő, mezőgépek, másik switch, tartalék) (A
védelem, automatika készülékek külön switch-et kapnak)
- IEC 61850 switch(ek)hez kapcsolódó mérnök szolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
- Kezelői munkahely mellékelt specifikáció szerint 1 db
- Kezelői munkahelyhez kapcsolódó mérnök szolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
A keretszámok(mennyiségek) nem jelentenek megrendelési kötelezettséget
A termékek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza,
azzal, hogy a megjelölt termékek esetében azzal egyenértékű is elfogadásra kerül.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

447

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. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az
üzembe helyezést is.”
( 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: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés határidejét a
sürgősségre tekintettel határozta meg a Részvételi felhívás IV.2.2) pontja szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Irányítástechnikai készülékek NYIP II alállomásba
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31210000-1

További tárgyak:

71300000-1
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: az OPUS TITÁSZ Zrt. által végzett
kivitelezés helyszíne Nyíregyháza Ipari Park 2. 132/22 kV-os kapcsolóállomás vagy annak a raktározási
telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya Alállomási irányítástechnikai berendezések szállítása, illetve
beszerzése 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 keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
Irányítástechnikai készülékek NYIP II alállomásba
- RTU fejgép mellékelt specifikáció szerint: 1 db
- RTU fejgéphez kapcsolódó mérnökszolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
- RTU mezőgépek mellékelt specifikáció szerint:
o NAF távvezetéki mezőgép típus: 12 db
o Sínáthidaló mezőgép típus: 1 db
o Transzformátor primer oldali mezőgép típus: 3 db
o Transzformátor szekunder oldali mezőgép típus: 3 db
o Segédüzemi mezőgép típus: 1 db
o Állomási közös mezőgép típus: 1 db
- RTU mezőgépenkénti mérnök szolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
- IEC 61850 kommunikációra képes hálózati switch: 2 db 20 portos az irányítástechnikához, továbbá a védelmi
készülékekhez 5 db 28 portos (fejgép, Eurogateway, helyi megjelenítő, mezőgépek, másik switch, tartalék) (A
védelem, automatika készülékek külön switch-et kapnak)
- IEC 61850 switch-ekhez kapcsolódó mérnök szolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
- Kezelői munkahely mellékelt specifikáció szerint 1 db
- Kezelői munkahelyhez kapcsolódó mérnök szolgáltatás (helyszíni telepítés, paraméterezés, üzembe helyezés)
A keretszámok(mennyiségek) nem jelentenek megrendelési kötelezettséget.
A termékek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
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. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az
üzembe helyezést is.
( 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: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés határidejét a
sürgősségre tekintettel határozta meg a Részvételi felhívás IV.2.2) pontja 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
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: AK a Kr. 1. § (8) bek. alapján jár el az ajánlattétel során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a „Kr.” 1-7.§ szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az (RJ-t, AV-t, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során
következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) bek. alapján RJ-nek a részvételi
jelentkezésében a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban a részvételi jelentkezés benyújtásakor a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1.§ (1) és Kr.2.§ (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd. szereplő egyszerű
nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a „Kr.” 8., 10., 12-14.§ és
16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A „Kr.” 15. §-a alapján a RJ az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának
igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Öntisztázás: Kbt.64.§
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó előírást
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) alapján a jelentkezőnek az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott
alk. köv.nek. RJ-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. köv.ek előzetes igazolása során részletes
információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő (a
továbbiakban: GSZ) egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk. köv.ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az
alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.eknek:
M1.A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapon belül teljesített
legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22 § szerint a következő tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap pontossággal),
— 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.
M2. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket Részvételre jelentkező be kíván vonni a
teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) Részvételre jelentkező nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR
nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével,
valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/
amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt
végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai
tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának
feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre
állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata
M3. Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az ajánlattevőnél működő minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló,
elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, MSZ EN ISO 9001
és MSZ ISO/IEC 27001 vagy azokkal egyenértékű tanúsítvány másolatát, vagy a minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékait.
Amennyiben a Részvételre jelentkező minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az
alkalmasságot igazolni, akkor az egyenértékűséget a részvételre jelentkezőtől független szakértő által
kiállított igazolással kell igazolnia.
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Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. RJ alkalmatlan a teljesítésre (közös RJ-k), ha a jelen felhívás
feladását megelőző 5 évben nem rendelkezik alábbi referenciákkal:
M1.1. Mindkét részajánlati kör esetében minimum 3 db, , a magyar villamosenergia rendszer sajátosságait
kielégítő követelményeknek megfelelően alállomásaiba szállított és üzembe helyezett alállomási
irányítástechnikai rendszer szállítása
M2. RJ alkalmatlan a teljesítésre (közös RJ), ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű,
legalább 24 hónapos villamosenergia rendszer alállomásaiba szállított irányítástechnikai rendszer üzembe
helyezésével kapcsolatban szerzett tapasztalattal
M3. RJ alkalmatlan a teljesítésre (közös RJ), ha nem rendelkezik
EN ISO 9001 és MSZ ISO/IEC 27001 vagy azokkal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetésére
vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedésekkel
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek
szerint.
Az Ajánlattevő jótállása az adott Áru üzembe helyezésétől számított huszonnégy (24) hónapig, illetve a helyszínre
szállítástól számított harminc (30) hónapig terjed, a kettő közül az előbb bekövetkező érvényességével ("Általános
jótállás"). Kivételt képez a korrózióvédelemre történő jótállás, amely a helyszínre szállítástól számított 10 év.
Kötbérfizetési és kártérítési kötelezettség a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes naptári napjára a szerződésszegéssel érintett eszközök
teljes nettó értékének 0,5 %-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett eszközök teljes nettó értékének 20 %-a.
Hibás/nem megfelelő minőség esetén alkalmazandó kötbér: Az Ajánlatkérő által póthatáridő kitűzése,
póthatáridő minden egyes napjára az ajánlatkérő kötbérigényt érvényesít, melynek mértéke és feltételei a
késedelmi kötbér feltételi szerint alkalmazandók.
Meghiúsulási kötbér nem-teljesítés esetén: meghiúsulással érintett eszközök ellenértéke, mértéke azok 20%-a
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1) szerint, átutalással a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Több Részvételre jelentkező/Ajánlattevő közös ajánlattétele esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a 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
További információk az elektronikus árlejtésről: Az árlejtéssel kapcsolatos információkat a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza
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: 2022/08/25 (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: 2022/09/02 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A végleges ajánlattétel feltétele valamennyi, megajánlott termék esetében típusvizsgálati jegyzőkönyv
csatolása.
- Az Ajánlatkérő az eljárás lefolytatására a 307/ 2015.(X.27.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján
sürgősség miatt rövidebb határidőket állapít meg
- Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció
elektronikus úton, az EKR-ben történik.
- A részvételi jelentkezések az EKR rendszerben a jelentkezésekre megadott határidő lejártáig nyújthatók
be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
- A részvételi jelentkezés során benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a
Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
- Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
- Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
- Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem
fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
- Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
- IV.2.5) pont: AK az ajánlati kötöttség idején 30 napot ért.
- Az ajánlatban/részvételi jelentkezésben be kell nyújtani (bővebben a KD-ban):
o EKR űrlap
&#61607; Felolvasó lap (Kbt. 68. § (5) bek)
&#61607; Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
&#61607; Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap)
&#61607; Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) pontja szerint
&#61607; Nyilatkozat a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint
&#61607; Nyilatkozat üzleti titokról
&#61607; Nyilatkozat kizáró okok fent nem állásáról
Nyilatkozat fordításról
o Egyéb dokumentumok:
&#61607; Aláírási címpéldány vagy aláírás minta
&#61607; Meghatalmazás (adott esetben)
&#61607; Konzorciumi szerződés (adott esetben)
&#61607; egyéb iratok. (pl. kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
- Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével,
használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
- Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6)
bekezdésében foglaltakat.
- Az ajánlatkérő mind a részvételi jelentkezés, mind az ajánlat elkészítéséhez a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokat bocsát rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt
gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton a
hirdetmény I.3 pontjában meghatározott internetes címen lehet elérni regisztráció ellenében.
- A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság
igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
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- A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (6) a) és b) pontjaiban foglaltakkal kapcsolatban
(nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
- Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában arra,
hogy jelen felhívás a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a Korm. rendelet. 28.§ (3)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg az M1
alkalmassági szempont tekintetében.
- Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy műszaki specifikációt a közbeszerzés tárgyának és ajánlatkérő
igényeinek pontosabb megismerése érdekében bocsátja rendelkezésre az eljárás részvételi szakaszában,
ugyanakkor annak tartalmán – a Kbt. szabta korlátokra is tekintettel – a tárgyalások befejezéséig
módosításokat végezhet.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében RJ a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 13.§).
- A megkötött keretmegállapodásból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés a) pontja
alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani.
- Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
- Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés szerint kizárja az
eljárásból azt az részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt is, aki ajánlatában – az áruk összértéke tekintetében –
50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
- Az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet,
a 424/2017 Korm. rendelet, valamint a 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
- Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként a határozza meg, hogy a kiadott illetve a tárgyalások során
véglegesítésre kerülő Műszaki specifikációban meghatározott munkák esetében a nyertes ajánlattevő
rendelkezzen magyarországi szervíz háttérrel, amely szerviz háttér biztosítása során ajánlattevő a magyar
nyelvű kommunikációt biztosítja Ajánlatkérő nevében eljáró képviselője, szakembere számára. Ennek
az előírásnak való meg nem felelés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti feltételnek minősül, és ebben az
esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
- Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Molnár Beáta, lajstromszáma: 00107. A részvételi
jelentkezések felbontásának ideje: 2022/08/25 16:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16957/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Emma Éva
Telefon: +36 202322735
E-mail: Emmaeva.Szucs@volanbusz.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: Autóbuszokhoz generátorok,indítómotorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001575592021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

31000000-6

456
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eljárás elnevezése „Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges generátorok, indítómotorok konszignációs
raktárba történő szállítása” mely a felhívás II.1.1) pontjában a karakterkorlátra tekintettel rövidítve került
feltüntetésre.
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges
generátorok és indítómotorok szállítására és adásvételére kíván szerződni a nyertes Ajánlattevővel, konszignációs
raktárba történő szállítással, adásvételi keretszerződés keretében, 2 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Generátorok beszerzése összesen nettó 85.000.000 Ft keretösszegig,
2. rész: Indítómotorok beszerzése összesen nettó 34.000.000 Ft keretösszegig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 119000000 (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: Generátorok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31130000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a szerződéstervezetben kerülnek
ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges
generátorok konszignációs raktárba történő szállítására és adásvételére kíván szerződni a nyertes Ajánlattevővel
nettó 85.000.000 Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegre, azaz 100%-ra lehívási kötelezettséget vállal.
A tervezett mennyiség 927 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre nem
vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre a használatba vételének napjától számítva minimum 12
hónap jótállást kell vállalnia km korlátozás nélkül, az e feletti megajánlást (legfeljebb további 24 hónap) AK az
értékelés során veszi majd figyelembe.
Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 20 %-ának megfelelő értékű generátor konszignációs raktárba történő
kihelyezését.
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A nyertes ajánlattevő által szállítandó termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki
paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes
leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
(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 Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap – maximum 24
hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérőnek a jelen felhívás II.2.4. pontjában szereplő lehívási kötelezettséggel
terhelt összegen felül, legfeljebb 30%-a, azaz nettó 25.500.000,- Ft keretösszeg erejéig opció lehívására
van lehetősége. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses feltételek mellett
élhet megrendeléssel a Tételes ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő az opciós részt
nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
További szabályok a szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó ajánlati összár (Ft)" értékelési szempontot érti.
Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékek egységárát
felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek összesítését, a „Nettó ajánlati összár
(Ft)” összegét kell megadnia.
II.2.1)
Elnevezés: Indítómotorok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31612200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a szerződéstervezetben kerülnek
ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges
indítómotorok konszignációs raktárba történő szállítására és adásvételére kíván szerződni a nyertes Ajánlattevővel
nettó 34.000.000 Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegre, azaz 100%-ra lehívási kötelezettséget vállal.
A tervezett mennyiség 440 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre nem
vállal lehívási kötelezettséget.
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Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre a használatba vételének napjától számítva minimum 12
hónap jótállást kell vállalnia km korlátozás nélkül, az e feletti megajánlást (legfeljebb további 24 hónap) AK az
értékelés során veszi majd figyelembe.
Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 20 %-ának megfelelő értékű indítómotor konszignációs raktárba
történő kihelyezését.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki
paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes
leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
(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 Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap – maximum 24
hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérőnek a jelen felhívás II.2.4. pontjában szereplő lehívási kötelezettséggel
terhelt összegen felül, legfeljebb 30%-a, azaz nettó 10.200.000,- Ft keretösszeg erejéig opció lehívására
van lehetősége. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses feltételek mellett
élhet megrendeléssel a Tételes ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő az opciós részt
nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
További szabályok a szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó ajánlati összár (Ft)" értékelési szempontot érti.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékek egységárát
felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek összesítését, a „Nettó ajánlati összár
(Ft)” összegét kell megadnia.
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
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Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 248 - 657986
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Generátorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12234909213
Postai cím: Áti Sziget Ipari Park Ipari Park 39 épület
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: auto@draspotempo.hu
Telefon: +36 306294601
Internetcím(ek): (URL) www.draspo.hu
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Fax: +36 24538450
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Indítómotorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 8
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (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: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12741319243
Postai cím: Mester utca 28/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gergo@rother.hu
Telefon: +36 306821992
Internetcím(ek): (URL) www.rother.hu
Fax: +36 96426355
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
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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:
1. rész Ajánlattevői:
1. Ajánlattevő neve: PIRTO-VILL Járművillamossági fődarabfelújító, alkatrészgyártó és Kereskedelmi
Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 6414 Pirtó Dózsa György Út 25.
Adószáma: 10448278-2-03
2. Ajánlattevő neve: EUROPART HUNGÁRIA Alkatrészkereskedelmi Kft.
Székhelye: 1181 Budapest Besence Utca 8.
Adószáma: 10949315-2-43
3. Ajánlattevő neve: DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Áti Sziget Ipari Park Ipari Park 39 épület
Adószáma: 12234909-2-13
4. Ajánlattevő neve: Domotors Járműalkatrészeket Gyártó, Felújitó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 2344 Dömsöd Szabadság Út 9.
Adószáma: 10561812-2-13
5. Ajánlattevő neve: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4030 Debrecen Ozmán utca 3.
Adószáma: 12534773-2-09
2. rész Ajánlattevői:
1. Ajánlattevő neve: PIRTO-VILL Járművillamossági fődarabfelújító, alkatrészgyártó és Kereskedelmi
Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 6414 Pirtó Dózsa György Út 25.
Adószáma: 10448278-2-03
2. Ajánlattevő neve: PBD-KER PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 45.
Adószáma: 13598293-2-13
3. Ajánlattevő neve: ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1095 Budapest Mester utca 28/A.
Adószáma: 12741319-2-43
4. Ajánlattevő neve: EUROPART HUNGÁRIA Alkatrészkereskedelmi Kft.
Székhelye: 1181 Budapest Besence Utca 8.
Adószáma: 10949315-2-43
5. Ajánlattevő neve: DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Áti Sziget Ipari Park Ipari Park 39 épület
Adószáma: 12234909-2-13
6. Ajánlattevő neve: Domotors Járműalkatrészeket Gyártó, Felújitó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 2344 Dömsöd Szabadság Út 9.
Adószáma: 10561812-2-13
7. Ajánlattevő neve: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 4030 Debrecen Ozmán utca 3.
Adószáma: 12534773-2-09
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8. Ajánlattevő neve: DIESEL-DR Kamion és Buszalkatrész Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3261 Pálosvörösmart Rákóczi Út 9.
Adószáma: 11162911-2-10
Az Összegezés megküldést követően a szerződés megkötését az 1. rész tekintetében a PIRTO-VILL
Járművillamossági fődarabfelújító, alkatrészgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nyertes
Ajánlattevő az Ajánlatkérőhöz címzett nyilatkozatában nem kívánta vállalni.
Ajánlatkérő ezt követően bevonta a szerződéskötésre a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes
ajánlatot benyújtó, DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevőt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (16966/2022)
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: Garami Zoltán
Telefon: +36 14651800
E-mail: garami.zoltan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: JML KEL 2022 szakanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000420912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szakanyagok beszerzése 27 rész biztosításával a meghatározott keretösszeg erejéig.
Csak új termék ajánlható meg.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felel meg a
dokumentációban a
termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a megajánlott paraméterek azokat nem
elégítik ki.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
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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 - 12360 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 120 - 337929
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (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: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 205 426 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 3250 db)
Specifikáció:
Cső: Átlátszó polipropilén, kupakkal, steril, 5ml
Centrifuga cső, csavaros kupakkal (falcon forma): 15 ml, osztással, csavaros kupakkal (falcon forma), cső
anyaga: polipropilén, kupak anyaga: polietilén, NEM STERIL, méret (átmérő x magasság): 17 x 118 mm
Centrifuga cső:
- 15 ml, STERIL, víztisztán átlátszó anyagú polipropilén cső, térfogatbeosztással, írható felülettel;
- 50 ml, STERIL, átlátszó anyagú, talpas aljú polipropilén cső, térfogatbeosztással, írható felülettel
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
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eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
A keretösszeg erejéig – (nettó 205 426 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 3250 db)
Specifikáció:
Cső: Átlátszó polipropilén, kupakkal, steril, 5ml
Centrifuga cső, csavaros kupakkal (falcon forma): 15 ml, osztással, csavaros kupakkal (falcon forma), cső
anyaga: polipropilén, kupak anyaga: polietilén, NEM STERIL, méret (átmérő x magasság): 17 x 118-120mm
Centrifuga cső:
- 15 ml, STERIL, víztisztán átlátszó anyagú polipropilén cső, térfogatbeosztással, írható felülettel;
- 50 ml, STERIL, átlátszó anyagú, talpas aljú polipropilén cső, térfogatbeosztással, írható felülettel
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 326 840 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 8 000 db)
Specifikáció:
Autoklávozható tasak:
- Sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60 g/m˛), a másik oldala átlátszó, polietiléntereftalát (PET)/
polipropilén(PP) műanyag. Műanyag, fémeszközök sterilezéséhez. Autoklávozás közben a sterilezés
indikátor színe megváltozik. Öntapadós, 90x230mm;
- Sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60 g/m˛), a másik oldala átlátszó, polietiléntereftalát (PET)/
polipropilén(PP) műanyag. Műanyag, fémeszközök sterilezéséhez. Autoklávozás közben a sterilezés
indikátor színe megváltozik. Öntapadós, 130x270-290mm;
- Sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60 g/m˛), a másik oldala átlátszó, polietiléntereftalát (PET)/
polipropilén(PP) műanyag. Műanyag, fémeszközök sterilezéséhez. Autoklávozás közben a sterilezés
indikátor színe megváltozik. Öntapadós, 190-200x330mm.
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
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eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés, cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen).
[RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont] Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt.
71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a kereskedelmi táblában megjelölt
alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
A keretösszeg erejéig – (nettó 326 840 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 8 000 db)
Specifikáció:
Autoklávozható tasak:
- Sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60-80 g/m2), a másik oldala átlátszó, polietiléntereftalát
(PET)/polipropilén(PP) műanyag. Műanyag, fémeszközök sterilezéséhez. Autoklávozás közben a sterilezés
indikátor színe megváltozik. Öntapadós, 90x230-255 mm;
- Sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60-80 g/m2), a másik oldala átlátszó, polietiléntereftalát
(PET)/polipropilén(PP) műanyag. Műanyag, fémeszközök sterilezéséhez. Autoklávozás közben a sterilezés
indikátor színe megváltozik. Öntapadós, 130x270-300 mm;
- Sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60-80 g/m2), a másik oldala átlátszó, polietiléntereftalát
(PET)/polipropilén(PP) műanyag. Műanyag, fémeszközök sterilezéséhez. Autoklávozás közben a sterilezés
indikátor színe megváltozik. Öntapadós, 190-200x330-360 mm.
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés, cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen).
[RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont] Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt.
71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a kereskedelmi táblában megjelölt
alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 43 602 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 26 db)
Specifikáció:
Natúr spárga kötözőzsineg, 0,7mm vastag, min. 110 méter, max. 140 méter hosszú
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
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Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
A keretösszeg erejéig – (nettó 43 602 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 26 db=3250méter)
Specifikáció:
Natúr spárga kötözőzsineg, 0,7mm vastag, min. 110 méter, max. 200 méter hosszú
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék
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Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 127 485 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagok kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 6 db)
Specifikáció:
Vastag (min ~30 μm, 48-52 cm széles, 148-152 m hosszú tekercsben
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
A keretösszeg erejéig – (nettó 127 485 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagok kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 6 db=900méter)
Specifikáció:
Vastag (min ~30 μm, 48-52 cm széles, 100-200 m hosszú tekercsben
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
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(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
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)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 1 259 947 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 3670 db)
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Specifikáció:
Fedőlemez: 18x18mm
Kémcső: üveg kémcső 11mm átmérőjű, 1mm falvastagságú, gömbölyű aljú, 160 mm hosszú, hőálló
Nessler cső: Anyag: üveg, 25 és 50 ml-nél jelzett (karcolt,osztott), kiöntővel, Magasság: 150mm, Átmérő: 30
mm
Mintavevő üveg: 1000 ml, MOL benzines üveg
Főzőpohár:
- 1000ml, alacsony, osztással, feliratozható;
- 600ml, alacsony, osztással, feliratozható
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
A keretösszeg erejéig – (nettó 1 259 947 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 3670 db)
Specifikáció:
Fedőlemez: 18x18mm
Kémcső: üveg kémcső 11mm átmérőjű, 1mm falvastagságú, gömbölyű aljú, 160 mm hosszú, hőálló
Nessler cső: Anyag: üveg, 25 és 50 ml-nél jelzett (karcolt,osztott), kiöntővel, Magasság: 150mm, Átmérő:
26-30 mm
Mintavevő üveg: 1000 ml, 3.3 borszilikát üveg, 160 C fokon hőlégsterilizálható csavaros kupakkal
Főzőpohár:
- 1000ml, alacsony, osztással, feliratozható;
- 600ml, alacsony, osztással, feliratozható
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
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(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
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)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 423 404 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
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Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 4 db)
Specifikáció:
pH elektróda:
- WTW Inolab Multi 740 multiméter készülékhez;
- Hach SL1000 készülékhez
Vezetőképesség mérő szenzor:
- WTW Inolab Multi 740 multiméter készülékhez
- Hach SL1000 készülékhez
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy "a keretösszeg erejéig – (nettó 423 404 HUF)
az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő
100%-os lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető
szakanyagot kíván beszerezni. (Irányadó mennyiség: 4 db)"
Ajánlatkérő a részben feltüntetett termékek beszerzési szándékától eláll. Ajánlatkérő az adott részt
visszavonja. [Kbt. 53. § (1) bekezdés)]. Ajánlattevő ajánlatot ezen részre ne nyújtson be, ajánlatkérő ezen
részt nem vizsgálja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
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:
II . 2 . 4
Rész száma: 25
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 144 080 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 6020 db)
Specifikáció:
Mikroszkóp fedőlemez: 18x18 mm
Tárgylemeztartó: 10 férőhelyes, mélyített rekeszes, tárgylemezen elhelyezett minták tárolásához, műanyag
Mikroszkóp tárgylemez: Vágott szél, sima felület
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
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A keretösszeg erejéig – (nettó 144 080 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 6020 db)
Specifikáció:
Mikroszkóp fedőlemez: 18-20 x 18-20 mm
Tárgylemeztartó: 10 férőhelyes, mélyített rekeszes, tárgylemezen elhelyezett minták tárolásához, műanyag
Mikroszkóp tárgylemez: Vágott szél, sima felület
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék
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Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 27
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A keretösszeg erejéig – (nettó 254 116 HUF) az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető szakanyagot kíván beszerezni.
(Irányadó mennyiség: 2 db)
Specifikáció:
GBC-hez való grafitküvetta
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK:
KKD.7.4.pont]
(2) 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.7.4.pont] (3) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(4) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató
alapján (megnevezés,
cikkszám, kiszerelés, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár, összesen). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem
tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem
ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró
módon beazonosíthatóak.
Ajánlatkérő hivatkozik a II.1.4) pontban foglaltakra.
Helyesen:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy "a keretösszeg erejéig – (nettó 254 116 HUF)
az alábbiakban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – szakanyag beszerzése. Ajánlatkérő
100%-os lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő az alábbi műszaki követelményeknek megfeleltethető
szakanyagot kíván beszerezni. (Irányadó mennyiség: 2 db)"
Ajánlatkérő a részben feltüntetett termékek beszerzési szándékától eláll. Ajánlatkérő az adott részt
visszavonja. [Kbt. 53. § (1) bekezdés)]. Ajánlattevő ajánlatot ezen részre ne nyújtson be, ajánlatkérő ezen
részt nem vizsgálja.
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:
. .
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 tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a nevezett közbeszerzési eljárás 22.
és 27. része tekintetében a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján beszerzési szándékától eláll. A 22. és 27. rész
beszerzési szándékától való elállás okán ajánlatkérő módosítja továbbá a közbeszerzési dokumentumokat
és a Részletes kereskedelmi ajánlatot. Ajánlatkérő továbbá - a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem és
arra adott kiegészítő tájékoztatás tartalma okán - módosította a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
műszaki követelményeket, kereskedelmi táblát, nyilatkozatmintát. A módosítások következményeként az
ajánlattételi határidő (és bontás dátuma) változott.
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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Tamási Város Önkormányzata (17199/2022)
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: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: polgarmester@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban
Hivatkozási szám: EKR000657312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban vállalkozási szerződés keretében.
A tárgyi eljárásban sor kerül: Oktatási szárny építésére, tornacsarnok, óvoda építésére, a meglévő épület
részfelújítására és bővítésére.
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”
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kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő,
ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az
eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek
tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem
tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú)
nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében
nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki
engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet
által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő
által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék,
szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális
követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a
szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek
az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag
egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek
megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának
szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárásban nyertes Ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására.
A 322-es Kr. 34/A. § rendelkezései alapján Ajánlattevő már az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy az
Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (nyilatkozatminta) Ajánlatkérő - a szerződés
teljesítésére vonatkozó feltételként- rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu
alkalmazását.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka részben engedélyköteles, mely alapján a
fordított adózás szabályai irányadóak. (Részletesen a dokumentációban.)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 12284 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 121 - 342891
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (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)
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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: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt.52 §(4) bek. a) pontja, mivel az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást,
annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő határidőben kérte, nem tudja az előírt határidőben
teljesíteni.
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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Várpalota Város Önkormányzata (16893/2022)
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: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734123219
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csöngető Petra
Telefon: +36 88592660
E-mail: csongeto.petra@varpalota.hu
Fax: +36 88592676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jó Szerencsét Művkp. rekonstrukciójának tervezése
Hivatkozási szám: EKR001060652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A művelődési ház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljes körű tervezői feladatok ellátása, a
megvalósításához szükséges felmérési, (építési, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzésiés geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés
keretében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
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eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 015076 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 142 - 406657
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/21 (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:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt.
65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00
pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-5.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés
módszerének részletes leírását.
5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1-3) pont és a III.1.2) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3)
bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8.) AK az eljárásban való részvételt 700.000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati
kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek Raiffeisen
Bank Zrt. vezetett 12081000-00115409-03500008 számú pénzforgalmi számlájára történő befizetésével,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A
garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség
beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. Ajánlattevőnek a fizetési számlára történő befizetés
esetén a befizetési bizonylat egyszerű másolatával kell igazolnia, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátotta. A részletszabályokat a KD tartalmazza.
9.) AT-nek a szerződés hatálybalépésének napjától a szerződésben meghatározott időpontig min. 50 M Ft/
év és min. 25 M Ft/káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolnia kell.
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10.) AK a III.1.1) Ny.1) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában előírja, hogy a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére
foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
11.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
12.) FAKSZ: dr. Pete Judit (lsz: 00353), dr. Takács Éva (lsz: 00526)
13.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
Helyesen:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt.
65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00
pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-5.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés
módszerének részletes leírását.
5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1-3) pont és a III.1.2) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3)
bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8.) AK az eljárásban való részvételt 700.000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati
kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek Raiffeisen
Bank Zrt. vezetett 12081000-00115409-03500008 számú pénzforgalmi számlájára történő befizetésével,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A
garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség
beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. Ajánlattevőnek a fizetési számlára történő befizetés
esetén a befizetési bizonylat egyszerű másolatával kell igazolnia, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátotta. A részletszabályokat a KD tartalmazza.
9.) AT-nek a szerződés hatálybalépésének napjától a szerződésben meghatározott időpontig min. 50 M Ft/
év és min. 25 M Ft/káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolnia kell.
10.) AK a III.1.1) Ny.1) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában előírja, hogy a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére
foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
11.) Ajánlatkérő 2022. augusztus 17. napján 10:00 órakor helyszíni bejárást tart. A találkozó helye: 8100
Várpalota, Szent István út 14. Felhívjuk a figyelmet, hogy ajánlatkérő a helyszíni bejárás alkalmával
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konzultációt nem tart, ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban az EKR rendszerén
keresztül tehetik fel kérdéseiket. Ajánlatkérő kéri, hogy a helyszíni bejáráson történő részvétel szándékát
és a részt vevők számát az ajánlattevők a bejárást megelőző nap 14 óráig az EKR rendszerén keresztül
egyéb ajánlattevői kommunikáció formájában szíveskedjenek az ajánlattevők jelezni.
12.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
13.) FAKSZ: dr. Pete Judit (lsz: 00353), dr. Takács Éva (lsz: 00526)
14.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
15.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
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: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék
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IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a IV.2.2) és IV.2.7) pontját a 55. § (2) bekezdésre tekintettel módosítja az ajánlati felhívás a
szerint, hogy helyszíni bejárást tart, valamint ennek megfelelően módosítja 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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"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (16544/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13519869219
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
Telefon: +36 88545100
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88545183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vkszrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépek, szoftverek, bútorok, eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001286632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
42611000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3 tengelyes CNC megmunkáló központ
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42621100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 db 3 tengelyes CNC megmunkálógép
Főbb műszaki követelmények, elvárások:
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Vezérlés: Siemens
Gépágy anyaga: Vas öntvény (Alap műszaki tartalom)
Főorsó végződés: #40 (Alap műszaki tartalom)
Főorsó hajtási rendszer: Beépített motoros hajtás
Gép tömeg: Minimum 4,5 tonna
Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 12.000 1/min
Főorsó maximális nyomatéka Minimum: 130 Nm
Gyorsjáratok (X,Y,Z): Minimum: 30 m/min
Asztal max. terhelhetősége: Minimum: 580 kg
X tengely mozgása: Minimum: 770 mm
Y tengely mozgása: Minimum: 435 mm
Z tengely mozgása: Minimum: 490 mm
Pozícionálási pontosság: Minimum ±0.005 mm
Visszaállási pontosság: Minimum ±0.002 mm
Szerszám tár kapacitása: Minimum 30 db.
Főorsó hűtés (hűtött főorsó)
Főorsón keresztüli belső szerszám hűtés
4. tengely előkészítés
Szerszám bemérő
Forgácskihordó
Automata kiszolgálás min. 20 kg teherbírású és 1700 mm kar kinyúlású cobottal együttt
Jótállás időtartama: min. 12 hónap (üzemóra megkötése nélkül).
(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: 2022/02/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 045 - 115156
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 3 tengelyes CNC megmunkáló központ
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WAMATEC Hungary Szerszámgépekt és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13496524213
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
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Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@wamatec.hu
Telefon: +36 705238799
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: 70000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2022. május 6.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

42611000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42621100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 3 tengelyes CNC megmunkálógép
Főbb műszaki követelmények, elvárások:
Vezérlés: Siemens
Gépágy anyaga: Vas öntvény (Alap műszaki tartalom)
Főorsó végződés: #40 (Alap műszaki tartalom)
Főorsó hajtási rendszer: Beépített motoros hajtás
Gép tömeg: Minimum 4,5 tonna
Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 12.000 1/min
Főorsó maximális nyomatéka Minimum: 130 Nm
Gyorsjáratok (X,Y,Z): Minimum: 30 m/min
Asztal max. terhelhetősége: Minimum: 580 kg
X tengely mozgása: Minimum: 770 mm
Y tengely mozgása: Minimum: 435 mm
Z tengely mozgása: Minimum: 490 mm
Pozícionálási pontosság: Minimum ±0.005 mm
Visszaállási pontosság: Minimum ±0.002 mm
Szerszám tár kapacitása: Minimum 30 db.
Főorsó hűtés (hűtött főorsó)
Főorsón keresztüli belső szerszám hűtés
4. tengely előkészítés
Szerszám bemérő
Forgácskihordó
Automata kiszolgálás min. 20 kg teherbírású és 1700 mm kar kinyúlású cobottal együttt
Jótállás időtartama: min. 12 hónap (üzemóra megkötése nélkül).
(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: 2022/02/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/24 (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: 70000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WAMATEC Hungary Szerszámgépekt és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13496524213
Postai cím: Gyár Utca 2.
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Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@wamatec.hu
Telefon: +36 705238799
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a megkötött szerződést a 141. § (4) bekezdés c) pontjában, illetve a (6) bekezdésben foglalt
rendelkezésre tekintettel a Szerződés 5.2. pontjában rögzített teljesítési határidőt (2022. május 9.) 2022.
június 24-re módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Közbeszerzési Eljárás megindítására a 2022 február 24-én kirobbant az
orosz-ukrán háborút megelőzően került sor. Az orosz-ukrán háború a magyar piacra közvetlenül hat,
így a háború hatására jelentős ellátási gondok jelentkeztek ezen a piacon. A háborús helyzet folytán
számosa szerződés tárgya szerinti termék gyártója által felhasznált alapanyag importja ellehetetlenült, a
beszerzési források korlátozottá vált. Az orosz-ukrán háború és annak a gazdaságra gyakorolt hatása olyan
körülménynek minősül, amely a Felek ellenőrzési körén kívül esik, és amely az ajánlattétel időpontjában
nem volt előrelátható, továbbá amely körülmény elhárítása sem várható el teljes mértékben Eladótól.
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: 70000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 70000000 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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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (17111/2022)
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: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325770219
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzers@nyirilaw.hu
Fax: +36 13977447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyepkezelés és legeltetés eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000353562021
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: Soraljkasza
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tihany, Major utca 67., Levendula Ház Látogatóközpont
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
8. rész: Soraljkasza
1 db soraljkasza
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- forgókéses fűkasza;
- erőgépigény max. 50 LE;
- TLT 540 f/perc;
- munkaszélesség 125-160 cm;
- kitolás oldalra 55-65 cm;
- automatikus mozgatás pálcával vezérelve, különálló hidraulika rendszerrel;
Típustájékoztatás: Ilmer IMG 160 KS + FTA-A ,INO Elite L 130 kardánnal, hidraulikus oldal kitolással+ INO BDR
olajtartájjal és olajhűtővel.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása céljából hivatkozik meghatározott gyártmányú termékre, azonban az
azzal egyenértékű termék megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek
azon termék tekinthető,
mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik.
Kétség esetén az
egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Nyertes ajánlattevő a köteles a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállítására, üzembe helyezésére,
összeszerelésére, beállítására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020
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 081 - 218027
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Soraljkasza
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10476015213
Postai cím: Jedlik Ányos Utca 35
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: info@agrolanc.hu
Telefon: +36 27539640
Internetcím(ek): (URL) www.agrolanc.hu
Fax: +36 27539641
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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: 2620000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

16000000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

16000000-5

Kiegészítő szójegyzék
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VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tihany, Major utca 67., Levendula Ház Látogatóközpont
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Soraljkasza
1 db soraljkasza
- forgókéses fűkasza;
- erőgépigény max. 50 LE;
- TLT 540 f/perc;
- munkaszélesség 125-160 cm;
- kitolás oldalra 55-65 cm;
- automatikus mozgatás pálcával vezérelve, különálló hidraulika rendszerrel;
Típustájékoztatás: Ilmer IMG 160 KS + FTA-A ,INO Elite L 130 kardánnal, hidraulikus oldal kitolással+ INO BDR
olajtartájjal és olajhűtővel.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása céljából hivatkozik meghatározott gyártmányú termékre, azonban az
azzal egyenértékű termék megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek
azon termék tekinthető,
mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik.
Kétség esetén az
egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Nyertes ajánlattevő a köteles a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállítására, üzembe helyezésére,
összeszerelésére, beállítására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2620000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10476015213
Postai cím: Jedlik Ányos Utca 35
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: info@agrolanc.hu
Telefon: +36 27539640
Internetcím(ek): (URL) www.agrolanc.hu
Fax: +36 27539641
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ilmer IMG-160-KS típusú soraljkasza helyett IMG-200-MS típusú soraljkasza kerül leszállításra.
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: Megnövekedett szállítási határidő.
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: 2620000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2620000 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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Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Kö (17158/2022)
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: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: 15775845251
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta-Dobos Dóra Emese
Telefon: +36 706827875
E-mail: dora.dobos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694466
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001155442021
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: Ásványvizek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15981000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; 1033 Budapest, Laktanya u.
33.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés 36 hónap időtartamra, amelynek tárgya „Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése” - 1.
rész: Ásványvizek.
A részletes műszaki leírás a dokumentációban található.
Várható – tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten, 51563 db.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A teljes keretösszeg: nettó 15.000.000,- Ft
Ajánlatkérő a megjelölt keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 10.500.000,- Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti éves várható mennyiséget, kiszerelést
a közbeszerzési dokumentumok xls formátumú melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő
termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás
részeként közzétenni. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. Az árazandó tábla tartalmazza a minőségi
követelményeket.
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az
ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő
azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű termék
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését
és a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, annak részét képező műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 047 - 121990
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ásványvizek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22953119209
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Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.08.03.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai
szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15981000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; 1033 Budapest, Laktanya u.
33.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 36 hónap időtartamra, amelynek tárgya „Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése” - 1.
rész: Ásványvizek.
A részletes műszaki leírás a dokumentációban található.
Várható – tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten, 51563 db.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A teljes keretösszeg: nettó 15.000.000,- Ft
Ajánlatkérő a megjelölt keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 10.500.000,- Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti éves várható mennyiséget, kiszerelést
a közbeszerzési dokumentumok xls formátumú melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő
termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás
részeként közzétenni. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. Az árazandó tábla tartalmazza a minőségi
követelményeket.
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az
ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő
azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű termék
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését
és a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, annak részét képező műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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: 15000000
Pénznem: HUF
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22953119209
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Közbeszerzési Eljárásban az ajánlati kötöttség beálltát követően tört ki az orosz-ukrán konfliktus, mely
az addig is kiszámíthatatlan helyzetet eredményező COVID-19 járvány hatásain túl előre nem látható
változásokat eredményezett, így különösen a HUF/EUR árfolyam jelentős romlását, az üzemanyagárak
és ennek eredményeként a fuvarköltségek emelkedését, az alapanyagok és csomagolóanyagok
árának jelentős növekedését. Erre tekintettel Eladó a Közbeszerzési Eljárásban megajánlott egységárai
megnövelését kezdeményezte Vevőnél. Felek ezzel kapcsolatos levelezését, az Eladó által bemutatott
indokokat és alátámasztó dokumentációt a keretszerződés módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.
Vevő – tekintettel arra, hogy Eladó által biztosított termékekre továbbra is igényt tart, valamint, hogy
Eladó az 1.1. pont szerinti Keretszerződésben foglalt további kötelezettségeinek teljesítését vállalja –
az Eladó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a Keretszerződés közös megegyezéssel történő
módosításában állapodtak meg a keretszerződés módosítás 4.4. pont szerinti hatálybalépés napjával.
A Keretszerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti, módosuló rendelkezés:
„A termékek nettó egységárait (egyes termékkategóriánként külön-külön) az Eladó, mint nyertes
ajánlattevő részletes ajánlata tartalmazza, amely részletes ajánlat jelen Keretszerződés 7. számú melléklete.
Az árak változására a jelen Keretszerződés időtartama alatt az alábbiakban a jelen pontban rögzített
kivételtől eltekintve nincs lehetőség.
Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak a jelen Keretszerződés hatályba lépését követő 12
hónapon belül nem módosíthatóak, ezt követően 12 hónapos periódusonként legfeljebb 1 alkalommal
(azaz a Keretszerződés 36 hónapos időtartama alatt 2 alkalommal) egyoldalúan növelhetők Eladó részéről
a Központi Statisztikai Hivatal által a Keretszerződés időbeli hatálya 12., illetőleg 24. hónapja utolsó
napját megelőző naptári év vonatkozásában közölt általános fogyasztói árindex mértékének megfelelő
mértékben. Az ilyen módon végrehajtandó áremelésről és az új egységárakról Eladó az áremelést legalább
8 naptári nappal megelőzően cégszerűen aláírt írásbeli tájékoztatást köteles küldeni Vevő részére. Felek
rögzítik, hogy az így módosított árak az áremelés hatályosulásának napjától leadott Eseti Megrendelések
vonatkozásában irányadók. Felek rögzítik, hogy az egységárak ezen módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerinti módosításnak minősül. Az Eladó 7. számú mellékletként csatolt részletes ajánlata és a
tervezetett mennyiségek alapján összesített nettó ajánlati ára (amely a közbeszerzési eljárásban értékelési
szempont volt): 3.009.275 Ft, azaz hárommillió-kilencezer-kétszázhetvenöt forint.”
Módosított rendelkezés:
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„A termékek nettó egységárait (egyes termékkategóriánként külön-külön) az Eladó, mint nyertes
ajánlattevő részletes ajánlata tartalmazza, amely részletes ajánlat jelen Keretszerződés 7. számú melléklete
tartalmazza.
Az árak változására a jelen Keretszerződés időtartama alatt az alábbiakban a jelen pontban rögzített
kivételtől eltekintve nincs lehetőség.
Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak a jelen Keretszerződés hatályba lépését követő 12
hónapon belül nem módosíthatóak, ezt követően 12 hónapos periódusonként legfeljebb 1 alkalommal
(azaz a Keretszerződés 36 hónapos időtartama alatt 2 alkalommal) egyoldalúan növelhetők Eladó részéről
a Központi Statisztikai Hivatal által a Keretszerződés időbeli hatálya 12., illetőleg 24. hónapja utolsó
napját megelőző naptári év vonatkozásában közölt általános fogyasztói árindex mértékének megfelelő
mértékben. Az ilyen módon végrehajtandó áremelésről és az új egységárakról Eladó az áremelést legalább
8 naptári nappal megelőzően cégszerűen aláírt írásbeli tájékoztatást köteles küldeni Vevő részére. Felek
rögzítik, hogy az így módosított árak az áremelés hatályosulásának napjától leadott Eseti Megrendelések
vonatkozásában irányadók. Felek rögzítik, hogy az egységárak ezen módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerinti módosításnak minősül. Az Eladó részletes ajánlata és a tervezetett mennyiségek alapján
összesített nettó ajánlati ára a közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint nettó 3.009.275,- Ft volt.
Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés 1. számú módosítása alapján korrigált, a módosított 7. számú
mellékletben foglaltak szerinti érték nettó 4.369.406,50 Ft, azaz négymillió-háromszázhatvankilencezernégyszázhat egész öttized forint.
Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés 7. számú melléklete helyébe a szerződésmódosításhoz csatolt
új 7. számú, „Árlista” megnevezésű melléklet lép, ennek megfelelően módosul a Keretszerződésben a
mellékletek felsorolásánál annak megnevezése is.
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 Közbeszerzési Eljárásban az ajánlati kötöttség beálltát követően tört ki az
orosz-ukrán konfliktus, mely az addig is kiszámíthatatlan helyzetet eredményező COVID-19 járvány
hatásain túl előre nem látható változásokat eredményezett, így különösen a HUF/EUR árfolyam jelentős
romlását, az üzemanyagárak és ennek eredményeként a fuvarköltségek emelkedését, az alapanyagok
és csomagolóanyagok árának jelentős növekedését. Erre tekintettel Eladó a Közbeszerzési Eljárásban
megajánlott egységárai megnövelését kezdeményezte Vevőnél. Felek ezzel kapcsolatos levelezését, az
Eladó által bemutatott indokokat és alátámasztó dokumentációt a keretszerződés módosítás 1. számú
melléklete tartalmazza.
Vevő – tekintettel arra, hogy Eladó által biztosított termékekre továbbra is igényt tart, valamint, hogy
Eladó az 1.1. pont szerinti Keretszerződésben foglalt további kötelezettségeinek teljesítését vállalja –
az Eladó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a Keretszerződés közös megegyezéssel történő
módosításában állapodtak meg.
A módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő
feltételek együttes teljesülésére:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
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A Vevő számára (de ugyanígy az Eladó számára is) teljességgel előreláthatatlan volt az orosz-ukrán
konfliktus kitörése, és annak világgazdasági és kiemelten jelentős nemzetgazdasági hatásegyüttese.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A módosítás révén az egységárak módosulnak; a Keretszerződés általános jellegét vagy bármely,
a Keretszerződés általános jellegével kapcsolatos rendelkezés megváltoztatására nem kerül sor a
szerződésmódosítás eredményeként.
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 szerződésmódosítás révén az egységárak növekedésére kerül sor, melynek eredményeképp a
Közbeszerzési Eljárásban értékelt nettó 3.009.275,- Ft összeg növekszik nettó 4.369.406,50 Ft-ra a
Keretszerződés keretösszege nem változik. Mindezek alapján tehát az ellenérték növekedése 45,19%-os
azaz nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15000000 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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16725/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Szabolcs
Telefon: +36 202526297
E-mail: SHajdu@fotav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőközponti munkákhoz szükséges elektromos anyagok
Hivatkozási szám: EKR001297432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Elosztó szekrények alkatrészeinek anyagai
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. (R25. sz. központi anyagraktár)
továbbá a 1116 Budapest, Barázda utca 20. szám alatti raktárépület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Az Ajánlatkérő szolgáltatási területén felújítási és karbantartási munkák elvégzéséhez is használnak fel elektromos
berendezéseket és anyagokat, melyeket közbeszerzés keretén belül kívánunk biztosítani.
Ajánlatkérő fő tevékenysége a távhőszolgáltatás. A távhőszolgáltatást az egyes fogyasztói épületekbe telepített
hőátadó berendezéseinek segítségével biztosítjuk. Ezen hőátadók, hőközpontok berendezései egy része már
elavult, nem korszerű, ezért ezeket a hőközpontokat Társaságunk ütemezetten korszerűsíti.
A hőközponti felújítások során a régi korszerűtlen berendezéseket cseréljük új, korszerű berendezésekre,
melyekhez gyártóüzemben összeállított elektromos modulokat használunk fel. Az összeállított modulokat a
felújítandó hőközpontokba szállítjuk, és ott installáljuk. Az elektromos anyagok, berendezések az elektromos
szekrények (TE, HE, VSZ) gyártása során kerülnek felhasználásra. A legyártott elektromos szekrényeket Ajánlatkérő
a hőközpontok teljes felújításához, illetve a hőközponti távfelügyeletek kiépítéséhez használja fel. Az Ajánlatkérő
tulajdonában lévő hőközpontokban a hőközponti távfelügyelet kiépítése folyamatosan történik. Az Ajánlatkérő
szolgáltatási területén a tervezett karbantartási munkák, valamint hibaelhárítások elvégzéséhez is szükséges az
elektromos berendezéseket és anyagokat biztosítani.
Az elektromos szekrények szereléséhez szükséges anyagok, berendezések az alábbiak:
- Elosztószekrények és alkatrészei
- Jelölő rendszerek
- Jelölő rendszer nyomtató és kellék
Az ajánlati táblában az egyes anyagoknál, berendezéseknél kiegészítő tájékoztatásként a főbb műszaki
paramétereket megadtuk. Általános elvárás, hogy a megadott műszaki paraméterektől lefelé eltérni nem lehet.
Helyettesítő termék ajánlására van lehetőség, amennyiben az elvárt műszaki paraméterekkel leírt termék nem
elérhető a gyártás beszüntetése miatt. Ilyen esetben az ajánlati táblázatban szereplő termékkel funkcionalitásban,
műszaki paraméterekben megegyező tulajdonságokkal rendelkező termék is ajánlható.
Teljes mennyiség: 358 105 db (darab) elosztó szekrények, kapcsolók, kismegszakítók, mágneskapcsolók, relék,
sorkapcsok, tömszelencék, jelölő rendszer alkatrészek, jelölő rendszer nyomtató és kellékek. A megadott
mennyiség tájékoztató jellegű. Garancia: Ajánlatkérő a leszállított termékekre vonatkozóan 24 hónap teljes körű
jótállást vár el.
Az ajánlathoz csatolni kell
• A Szállítónak nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a termékei rendelkeznek a rájuk vonatkozó irányelvek (többek
között, de nem kizárólagosan: 1999/5 EK 2011/65/EK 2006/95/EK, 2004/108 EK, 2014/30/EU 2009/125/EK 2011/65/
EU 2014/35/EU, illetve vonatkozó magyar jogszabályai) szerinti megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a 305/2011/EU
(275/2013. (VII. 16.) Korm. r.) szerinti teljesítmény nyilatkozattal.
• a termékek főbb műszaki paramétereit tartalmazó katalóguslapot
A termékeket az alábbi bizonylatokkal kell szállítani
• A Szállító köteles a termékek mellé a szállításkor biztosítani a rá vonatkozó irányelvek (többek között, de nem
kizárólagosan: 1999/5 EK 2011/65/EK 2006/95/EK, 2004/108 EK, 2014/30/EU 2009/125/EK 2011/65/EU 2014/35/EU
illetve vonatkozó magyar jogszabályai) szerinti megfelelőségi nyilatkozatot, illetve a 305/2011/EU (275/2013. (VII.
16.) Korm. r.) szerinti teljesítmény nyilatkozatot.
• Magyar nyelvű üzemeltetési és karbantartási leírással.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván nyertes ajánlattevővel kötni. A szerződés keretösszege: 339 559 200,- HUF,
amelynek a 70%-áig vállal ajánlatkérő lehívási kötelezettséget. Az ajánlattételi táblázatban feltüntetett egységárak
alapján kiszámítandó ajánlati összár, összehasonlításra szolgál, nem a teljes beszerzési mennyiséget és értékét
jelenti. A beszerzési érték tehát megegyezik a megkötni kívánt beszállítói szerződés keretösszegével. Ajánlatkérő
tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
(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:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.3.1.
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 208 - 545692
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Elosztó szekrények alkatrészeinek anyagai
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42384085
Postai cím: Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@gilux.hu
Telefon: +36 703141049
Internetcím(ek): (URL) www.gilux.hu
Fax: +36 12151803
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: 339559200 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. 07. 20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

31200000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31200000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. (R25. sz. központi anyagraktár)
továbbá a 1116 Budapest, Barázda utca 20. szám alatti raktárépület.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő szolgáltatási területén felújítási és karbantartási munkák elvégzéséhez is használnak fel elektromos
berendezéseket és anyagokat, melyeket közbeszerzés keretén belül kívánunk biztosítani.
Ajánlatkérő fő tevékenysége a távhőszolgáltatás. A távhőszolgáltatást az egyes fogyasztói épületekbe telepített
hőátadó berendezéseinek segítségével biztosítjuk. Ezen hőátadók, hőközpontok berendezései egy része már
elavult, nem korszerű, ezért ezeket a hőközpontokat Társaságunk ütemezetten korszerűsíti.
A hőközponti felújítások során a régi korszerűtlen berendezéseket cseréljük új, korszerű berendezésekre,
melyekhez gyártóüzemben összeállított elektromos modulokat használunk fel. Az összeállított modulokat a
felújítandó hőközpontokba szállítjuk, és ott installáljuk. Az elektromos anyagok, berendezések az elektromos
szekrények (TE, HE, VSZ) gyártása során kerülnek felhasználásra. A legyártott elektromos szekrényeket Ajánlatkérő
a hőközpontok teljes felújításához, illetve a hőközponti távfelügyeletek kiépítéséhez használja fel. Az Ajánlatkérő
tulajdonában lévő hőközpontokban a hőközponti távfelügyelet kiépítése folyamatosan történik. Az Ajánlatkérő
szolgáltatási területén a tervezett karbantartási munkák, valamint hibaelhárítások elvégzéséhez is szükséges az
elektromos berendezéseket és anyagokat biztosítani.
Az elektromos szekrények szereléséhez szükséges anyagok, berendezések az alábbiak:
- Elosztószekrények és alkatrészei
- Jelölő rendszerek
- Jelölő rendszer nyomtató és kellék
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Az ajánlati táblában az egyes anyagoknál, berendezéseknél kiegészítő tájékoztatásként a főbb műszaki
paramétereket megadtuk. Általános elvárás, hogy a megadott műszaki paraméterektől lefelé eltérni nem lehet.
Helyettesítő termék ajánlására van lehetőség, amennyiben az elvárt műszaki paraméterekkel leírt termék nem
elérhető a gyártás beszüntetése miatt. Ilyen esetben az ajánlati táblázatban szereplő termékkel funkcionalitásban,
műszaki paraméterekben megegyező tulajdonságokkal rendelkező termék is ajánlható.
Teljes mennyiség: 358 105 db (darab) elosztó szekrények, kapcsolók, kismegszakítók, mágneskapcsolók, relék,
sorkapcsok, tömszelencék, jelölő rendszer alkatrészek, jelölő rendszer nyomtató és kellékek. A megadott
mennyiség tájékoztató jellegű. Garancia: Ajánlatkérő a leszállított termékekre vonatkozóan 24 hónap teljes körű
jótállást vár el.
Az ajánlathoz csatolni kell
• A Szállítónak nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a termékei rendelkeznek a rájuk vonatkozó irányelvek (többek
között, de nem kizárólagosan: 1999/5 EK 2011/65/EK 2006/95/EK, 2004/108 EK, 2014/30/EU 2009/125/EK 2011/65/
EU 2014/35/EU, illetve vonatkozó magyar jogszabályai) szerinti megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a 305/2011/EU
(275/2013. (VII. 16.) Korm. r.) szerinti teljesítmény nyilatkozattal.
• a termékek főbb műszaki paramétereit tartalmazó katalóguslapot
A termékeket az alábbi bizonylatokkal kell szállítani
• A Szállító köteles a termékek mellé a szállításkor biztosítani a rá vonatkozó irányelvek (többek között, de nem
kizárólagosan: 1999/5 EK 2011/65/EK 2006/95/EK, 2004/108 EK, 2014/30/EU 2009/125/EK 2011/65/EU 2014/35/EU
illetve vonatkozó magyar jogszabályai) szerinti megfelelőségi nyilatkozatot, illetve a 305/2011/EU (275/2013. (VII.
16.) Korm. r.) szerinti teljesítmény nyilatkozatot.
• Magyar nyelvű üzemeltetési és karbantartási leírással.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván nyertes ajánlattevővel kötni. A szerződés keretösszege: 339 559 200,- HUF,
amelynek a 70%-áig vállal ajánlatkérő lehívási kötelezettséget. Az ajánlattételi táblázatban feltüntetett egységárak
alapján kiszámítandó ajánlati összár, összehasonlításra szolgál, nem a teljes beszerzési mennyiséget és értékét
jelenti. A beszerzési érték tehát megegyezik a megkötni kívánt beszállítói szerződés keretösszegével. Ajánlatkérő
tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
(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: 339559200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42384085
Postai cím: Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@gilux.hu
Telefon: +36 703141049
Internetcím(ek): (URL) www.gilux.hu
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Fax: +36 12151803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a keretszerződéseket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdésének c)
pontja alapján módosították. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a módosítás során a keretösszegek változatlanok
maradtak, kizárólag az egységárak módosultak.
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 jelentősen megnövekedett gyártói árak, valamint szállítási költségek miatt az
anyagok és berendezések szerződött árait Eladó nem tudja tovább alkalmazni Vevő irányába. A felek a
fentiekre tekintettel a keretszerződéseket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4)
bekezdésének c) pontja alapján módosították.
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: 339559200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 339559200 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16994/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szunyogh Judit
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gumikerekes járművek légrugói és alkatrészei besz.
Hivatkozási szám: EKR000632342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34324000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gumikerekes járművek légrugói és alkatrészei besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34324000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti autóbusz-trolibusz telephelyei.
Részletesen a szerződéstervezet 7.2. pontja tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Gumikerekes tömegközlekedési járművek légrugóinak és légrugó-alkatrészeinek beszerzése adásvételi
keretszerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség: 9 474 db/36 hónap
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati
mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi
adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A
megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az egységárak táblázat mellékletben nem szereplő, de azokkal
azonos, vagy ahhoz kapcsolódó termékkörbe tartozó tételek szállítását is megrendelje a keretösszeg növelése
illetve a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a keretszerződés módosítása nélkül az erre
vonatkozó árajánlat Ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat az alábbiak
szerint:
Ajánlattevőnek meg kell adnia a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
továbbá, hogy a megajánlott termék járműgyártói vagy első beépítésű vagy helyettesítő termék; csatolnia kell a
műszaki leírásban a járműgyártói, első beépítésű, illetve helyettesítő termékekre előírt dokumentumokat.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a teljesítési határidőről, mely nem lehet több mint 5 munkanap;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/
megnevezése szerepelni fog;
• a megajánlott járműgyártói terméket a szerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói csomagolásban szállítja;
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül, és hogy a
jótállással kapcsolatos, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételeket elfogadja;
• a termékek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor
díjmentesen átadja;
• a szállítandó termékek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű
által az új termékre előírtakkal;
• a megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek a vonatkozó ENSZ-EGB előírásban
meghatározottaknak;
• 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.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
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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 065 - 169121
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-111/20 Rész száma: Elnevezés: Gumikerekes járművek légrugói és alkatrészei besz.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Variens Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23610747
Postai cím: Kiskőrösi Út 1
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: Magyarország
E-mail: belalaszlo@variens.hu
Telefon: +36 309436255
Internetcím(ek): (URL) www.variens.hu
Fax: +36 78481405
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: 125986320 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírására 2022. augusztus 5. napján került sor. A szerződés a Kbt. 141. § (2)
bekezdése és a
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés b), pont ba), bb) alpontok alapján került módosításra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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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.§ (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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

34324000-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34324000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti autóbusz-trolibusz telephelyei.
Részletesen a szerződéstervezet 7.2. pontja tartalmazza.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gumikerekes tömegközlekedési járművek légrugóinak és légrugó-alkatrészeinek beszerzése adásvételi
keretszerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség: 9 474 db/36 hónap
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati
mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi
adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A
megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
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Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az egységárak táblázat mellékletben nem szereplő, de azokkal
azonos, vagy ahhoz kapcsolódó termékkörbe tartozó tételek szállítását is megrendelje a keretösszeg növelése
illetve a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a keretszerződés módosítása nélkül az erre
vonatkozó árajánlat Ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.
Az ajánlatban benyújtandó a műszaki követelményeknek megfelelően összeállított szakmai ajánlat az alábbiak
szerint:
Ajánlattevőnek meg kell adnia a szállítani kívánt termékek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát,
továbbá, hogy a megajánlott termék járműgyártói vagy első beépítésű vagy helyettesítő termék; csatolnia kell a
műszaki leírásban a járműgyártói, első beépítésű, illetve helyettesítő termékekre előírt dokumentumokat.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a teljesítési határidőről, mely nem lehet több mint 5 munkanap;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• a megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/
megnevezése szerepelni fog;
• a megajánlott járműgyártói terméket a szerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói csomagolásban szállítja;
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül, és hogy a
jótállással kapcsolatos, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételeket elfogadja;
• a termékek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor
díjmentesen átadja;
• a szállítandó termékek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű
által az új termékre előírtakkal;
• a megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek a vonatkozó ENSZ-EGB előírásban
meghatározottaknak;
• 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.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(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: 125986320
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: Variens Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23610747
Postai cím: Kiskőrösi Út 1
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: Magyarország
E-mail: belalaszlo@variens.hu
Telefon: +36 309436255
Internetcím(ek): (URL) www.variens.hu
Fax: +36 78481405
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 a Kbt. 141. § (2) bekezdése és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés b), pont ba), bb)
alpontok alapján került módosításra.
A keretszerződésben meghatározott termékek szállítása a Keretszerződésben vállalt egységárakon a
jelenlegi piaci körülmények miatt komoly nehézséget jelent az Eladó számára, ezért a Keretszerződés
további teljesíthetősége érdekében kezdeményezte a szerződés szerinti 46 termékből 12 termék
egységárának összesen 7,95%-os mértékű megemelését.
A szerződés módosításával a szerződés keretösszege nem változik, a módosítás eredményeként az
ellenérték növekedése
összességében nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-kát, a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A keretszerződésben meghatározott termékek szállítása a Keretszerződésben
vállalt egységárakon a jelenlegi piaci körülmények miatt komoly nehézséget jelent az Eladó számára
ezért áremelést kezdeményezett. Eladó áremelési indokként előadta, hogy a Keretszerződés tárgyát
képező termékek beszállítói jelentős mértékű áremeléseket eszközöltek, amelyet a jelentős mértékben
megnövekedett világpiaci alapanyaghiány, illetve az ebből adódó nagy mértékű nyersanyagár-emelkedés,
a logisztikai költségek, valamint a drasztikus mértékű energiaár emelkedés indokolt. Ajánlatkérő a Vevő
áremelési indoklását megvizsgálta, és az elemzését követően a Keretszerződés jelzett egységárainak
emelését elfogadta.
Az Eladó kérelmét indikatív árajánlatokkal összevetve megállapításra került, hogy új közbeszerzési
eljárás kiírása esetén nem várható kedvezőbb megajánlás, mivel a beérkezett indikatív árajánlatok
közül a kedvezőbb is összességében magasabb egységárakat tartalmazott az Eladó által kérelmezett
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új Egységáraknál. A keretszerződés további teljesülése, azaz az üzemeltetés folyamatos biztosításához
elengedhetetlen, közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt fontosságú termékek beszerzése érdekében
szükséges a szerződés fenntartása.
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: 125986320 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 125986320 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 (16366/2022)
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: 15329750409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
Telefon: +36 52512700 74284
E-mail: szabo.szandra@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-1007 Egészségipari lab. eszk. GINOP-2.3.4 II.
Hivatkozási szám: EKR000359612021
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: Kapszulázó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. vagy 4030 Debrecen, Szatke
Ferenc utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 db kapszulázó eszköz
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A kapszulázó gép folyamatos működésű, körforgós kivitelű kapszula töltő gép. Alkalmas különböző
töltőállomások fogadására, ezáltal többféle termék töltésének lehetősége is biztosítva van. A berendezés
kialakítása meg kell felelnie a legújabb GMP követelményeknek. A gép adagoló egysége motorikusan
állítható legyen, a gép sebességét szoftveresen lehessen módosítani, változtatni. A berendezés a szükséges
vákuumszivattyúval és porelszívó rendszerrel rendelkezik. A töltőegységek széles spektrumú folyási
tulajdonságokkal rendelkező anyagokhoz beállítható legyen.
Általános műszaki paraméterek és technikai adatok:
Elvárt kapacitás: alsó határértéke minimum 4.000 kapszula/óra; felső határértéke minimum 6.000 kapszula/óra,
mely modulárisan bővíthető.
Tölthető anyagok: por, granulátum, pellet, mikro-tabletta, tabletta, folyadék (vagy ezek kombinációja)
Kapszula formátum szerszámzat méret: 00
00/00L/DBA/DBB poradagoló egység
Gép max súly: 2000 kg.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül az Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut,
illetve a nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
Jótállás: 24 hónap teljes körű jótállás.
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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 035 - 088397
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kapszulázó
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: Sentimento Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14218224213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 105-107.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: office@sentimentokft.eu
Telefon: +36 706038017
Internetcím(ek): (URL) www.sentimentokft.eu
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: 144739080 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022. július 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

524

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. vagy 4030 Debrecen, Szatke
Ferenc utca 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db kapszulázó eszköz
A kapszulázó gép folyamatos működésű, körforgós kivitelű kapszula töltő gép. Alkalmas különböző
töltőállomások fogadására, ezáltal többféle termék töltésének lehetősége is biztosítva van. A berendezés
kialakítása meg kell felelnie a legújabb GMP követelményeknek. A gép adagoló egysége motorikusan
állítható legyen, a gép sebességét szoftveresen lehessen módosítani, változtatni. A berendezés a szükséges
vákuumszivattyúval és porelszívó rendszerrel rendelkezik. A töltőegységek széles spektrumú folyási
tulajdonságokkal rendelkező anyagokhoz beállítható legyen.
Általános műszaki paraméterek és technikai adatok:
Elvárt kapacitás: alsó határértéke minimum 4.000 kapszula/óra; felső határértéke minimum 6.000 kapszula/óra,
mely modulárisan bővíthető.
Tölthető anyagok: por, granulátum, pellet, mikro-tabletta, tabletta, folyadék (vagy ezek kombinációja)
Kapszula formátum szerszámzat méret: 00
00/00L/DBA/DBB poradagoló egység
Gép max súly: 2000 kg.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül az Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut,
illetve a nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
Jótállás: 24 hónap teljes körű jótállás.
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
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Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 144739080
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sentimento Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14218224213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 105-107.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: office@sentimentokft.eu
Telefon: +36 706038017
Internetcím(ek): (URL) www.sentimentokft.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződésben megjelölt áru tekintetében a teljesítési helyszín megváltozott, mivel a Debreceni
Egyetem másik teljesítési helyen tudja biztosítani az eszközök elhelyezését.
A fentiekre tekintettel az alapszerződés módosítása szükséges.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében megjelölt, a szerződés
jogszerű módosításához szükséges követelményeknek maradéktalanul megfelel, ezért Felek az
alapszerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozva módosítják tekintettel arra, hogy a módosítás nem
lényeges.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az alapszerződésben megjelölt áru tekintetében a teljesítési helyszín
megváltozott, mivel a Debreceni Egyetem másik teljesítési helyen tudja biztosítani az eszközök
elhelyezését.
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: 144739080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 144739080 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 (16935/2022)
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: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közúthálózat felújítás 2020-2024-KDKM-45. VÚNY
Hivatkozási szám: EKR000096522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752 km szelvények
közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752 km szelvények közötti burkolatfelújítási munkálatok elvégzése.
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Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását
a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás jelen ajánlati részben engedélyköteles.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy
termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben
engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés
szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni.
(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: 150
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 026 - 065273
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 58 Rész száma: 1 Elnevezés: 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL) http://www.dunaaszfalt.hu
Fax: +36 19201404
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: 990003529 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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1.) A szerződésmódosítás dátuma: 2022.08.03.
2.) A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c.)
3.) Az eredménytájékoztató II. és V. fejezete szerinti pontos megnevezések:
II.2.1) Elnevezés:
8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752
Rész száma: 58
V. szakasz: Az eljárás eredménye :
A szerződés száma: 58
Rész száma: 58
Elnevezés: 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752
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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233140-2
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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752 km szelvények
közötti szakasz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752 km szelvények közötti burkolatfelújítási munkálatok elvégzése.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását
a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás jelen ajánlati részben engedélyköteles.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy
termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben
engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés
szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni.
(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: 190
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: 990003529
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 28733232403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL) www.dunaaszfalt.hu
Fax: +36 19201404
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):
2.1. Az Eredeti Szerződés 3.1. pontja az alábbiakat rögzíti:
„A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 150 naptári napon belül
elvégzi.”
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2.2. Az Eredeti Szerződés 1.3. pontja szerint annak elválaszthatatlan részét képezi többek között a
nyertes ajánlattevő ajánlata. A nyertes ajánlat egyebek mellett tartalmazta a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges alkatrészek beárazott jegyzékét, és az alkatrészárakból adott kedvezmény mértékét.
2.3. Felek az Eredeti Szerződés 1.4. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják (a módosított
szövegrész vastag, dőlt kiemeléssel jelölve):
„A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 190 naptári napon belül
elvégzi.”
2.4. Felek az Eredeti Szerződés mellékleteként rögzítik a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét
képező Módosított kivitelezési ütemtervet.
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: Módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja.
3.1. Az Eredeti Szerződés teljesítési határideje 2022. augusztus 6.
3.2. Vállalkozó a Szerződésmódosítással érintett útszakaszon a közműkiváltási munkák megkezdését
követően, 2022. július 20. napján akadályt közölt Megrendelő felé és kezdeményezte a szerződéses
határidő módosítását, amiatt, hogy a tervezett belterületi csapadékvíz elvezető rendszer egyes
szakaszainak a megépítéséhez további közműkiváltások szükségesek, amik csak a közműfeltárások után
voltak megítélhetők, vagyis nem voltak előre láthatók.
A vízelvezetési elemek megfelelő beépítéséhez feltétlenül szükséges a feltárt közművek átépítés illetőleg
kiváltása.
Felek a teljesítési határidőt az előre nem látható, de a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen,
további építési munkák megvalósításához feltétlenül indokolt mértékű időtartammal növelik meg. A
keretében elvégzendő további építési munkák ütemezése a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi
(Módosított kivitelezési ütemterv).
3.3. Felek rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés módosításra a Kbt. 141. §-ában foglalt feltételek
maradéktalan betartása mellett kerül 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: 990003529 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 990003529 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 (17082/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar 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: Kalmár Klára
Telefon: +36 307711271
E-mail: Klara.Kalmar@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: Borítékok, tasakok szállítása 2021
Hivatkozási szám: EKR000780872021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30190000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Borítékok, tasakok szállítása 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30190000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt., Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ,
Üzemviteli anyagraktár, 1149 Budapest, XIV. Egressy u. 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Adásvételi szerződés megkötése tervezetten összesen 4.076.000 db különféle boríték és tasak beszerzésére, nettó
63.000.000,- Ft összértékben, melyből Ajánlatkérő nettó 44.100.000,- Ft értékben (összesen 2.853.200 db különféle
boríték és tasak) vállal lehívási kötelezettséget. A megadott mennyiség (darab) tájékoztató jellegű, Ajánlatkérő
részére nem jelent lehívási kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a szerződés keretösszeggel kerül megkötésre.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező
szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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: 2021 /S 240 - 633667
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-64317 Rész száma: Elnevezés: Borítékok, tasakok szállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/30 (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: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25049813241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@i-com.hu
Telefon: +36 16881840
Internetcím(ek): (URL) www.i-com.hu
Fax: +36 13701180
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: 63000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022.08.04
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

30190000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30190000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt., Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ,
Üzemviteli anyagraktár, 1149 Budapest, XIV. Egressy u. 35-51.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés megkötése tervezetten összesen 4.076.000 db különféle boríték és tasak beszerzésére, nettó
63.000.000,- Ft összértékben, melyből Ajánlatkérő nettó 44.100.000,- Ft értékben (összesen 2.853.200 db különféle
boríték és tasak) vállal lehívási kötelezettséget. A megadott mennyiség (darab) tájékoztató jellegű, Ajánlatkérő
részére nem jelent lehívási kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a szerződés keretösszeggel kerül megkötésre.
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A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező
szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 63000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25049813241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@i-com.hu
Telefon: +36 16881840
Internetcím(ek): (URL) www.i-com.hu
Fax: +36 13701180
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: 2022.08.04.
Az 1. sz. módosítás a szerződés értékét nem érinti, a keretösszeg emelésére nem kerül sor, a módosítás a
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott egységárakat érinti.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Szerződő felek „Borítékok, tasakok szállítása 2021” tárgyban 2021.november
30-án egymással szerződést (ún. alapszerződés) kötöttek. A szerződésre a Kbt. mellett a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
szabályait is alkalmazni kell. A szerződés megkötését követően, 2022.május végén az Eladó az egységár
emelésére vonatkozó kéréssel kereste meg Vevőt.
Indoklásában kifejtette, hogy a
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- az egyszer használatos műanyagok kivezetését célzó jogszabály bevezetésével a papír
csomagolóanyagok iránti kereslet megtöbbszöröződött, amelynek következtében a feldolgozott
papíráruk gyártási kapacitása jelentősen csökkent, amely áremelkedést okozott ,
- súlyos globális alapanyag hiány jelentkezik, a cellulóz ára jelentősen megemelkedett,
- tovább növelte az árakat, hogy jelentős mennyiségű Indonéziából származó papír szállítása megszűnt,
Európában pedig gyárbezárások történtek, amelyek fokozták a papír hiányt,
- a fentieken túl az orosz - ukrán háború következményeképpen drasztikusan megemelkedett energia,
valamint üzemanyag árak előidézték szinte az összes járulékos alapanyag (pl. fólia, ragasztó, doboz, raklap)
árának emelkedését is,
- további jelentős árnövelő tényező még a háború miatt a szállítmányozásban fellépő nehézségek és a
szállítási költségek globális emelkedése, valamint
- a forint euróval szembeni jelentős gyengülése.
A szerződés módosításának alapja a Korm.r. 22. § (2) bekezdés b) pontja, melynek szabályai alapján
a szerződés módosítható tekintettel arra, hogy módosítást olyan, a fentebb írt körülmények tették
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem
változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Korm. rendelet 22. § (1) ek. szerint : A közszolgáltatói szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b)-c) pontja nem alkalmazandó.
(2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett a
szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek
nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
aa) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett,
meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy
együttműködés miatt, és
ab) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna;
b) 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.
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: 63000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 63000000 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 Adó- és Vámhivatal (16327/2022)
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 Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távfelügyelet és kivonuló szolgálat biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001291832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Kelet-Magyarország
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:

79711000-1
79713000-5
79714000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott NAV
objektumok részére Kelet-Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgya a NAV objektumaiban kiépített biztonságtechnikai rendszerek távfelügyeletének és a hozzá
tartozó kivonuló szolgálat biztosítása Kelet- Magyarország területén. A NAV által használt épületek biztonságának
megteremtése érdekében a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatást olyan objektumok tekintetében szükséges
igénybe venni, amelyekben behatolásjelző, tűzjelző, vagy mindkét rendszer kiépítésre került és az épületben
humánerős őrzésvédelem nem biztosított.
A távfelügyelet és hozzá tartozó kivonuló szolgálat célja a NAV objektumaiban, az ott található javakban
a szándékos vagy gondatlan károkozás megelőzése, a bekövetkezett kár enyhítése, illetéktelen személyek
bejutásának megakadályozása és a veszélyes anyagok, tárgyak bejuttatásának megakadályozása, a munkavégzés
zavartalanságának biztosítása, valamint a jogsértő cselekmények és rendkívüli események megelőzése, elhárítása,
bekövetkezésük esetén a szükségessé váló intézkedések azonnali végrehajtása, a helyszín és a rend biztosítása.
Kelet- Magyarország területén jelenleg 44 objektum van a NAV kezelésében, melyekben 14 db behatolás jelző, 23
db kombinált behatolás – és tűzjelző, valamint 18 db önálló tűzjelző rendszer működik.
Az objektumokra vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat és műszaki
leírás tartalmazza.
A fenti adatok a beszerzendő mennyiség vonatkozásában tájékoztató jellegűek. A szerződés időbeli hatálya alatt
a rendszerek száma tekintetében 20 % változás lehetséges, mely esetlegesen magával vonhatja az objektumok
számnak változását is.
A szerződéses keretösszeg mértéke: nettó 28.835.256.- Ft. A megrendelések a keretösszegből kerülnek kifizetésre
keretösszeg erejéig, amely keretösszeg tekintetében az AK legalább 70% lehívási kötelezettséget vállal.
(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 145 - 357400
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Kelet-Magyarország
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/22 (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: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
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Ország: Magyarország
E-mail: komaromi.attila@multialarm.hu
Telefon: +36 16662160
Internetcím(ek): (URL) www.multialarm.hu
Fax: +36 16662180
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: 28835256 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés-módosítás aláírásának dátuma: 2022.07.26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

79710000-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:

79711000-1

Kiegészítő szójegyzék

79713000-5
79714000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott NAV
objektumok részére Kelet-Magyarország területén.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a NAV objektumaiban kiépített biztonságtechnikai rendszerek távfelügyeletének és a hozzá
tartozó kivonuló szolgálat biztosítása Kelet- Magyarország területén. A NAV által használt épületek biztonságának
megteremtése érdekében a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatást olyan objektumok tekintetében szükséges
igénybe venni, amelyekben behatolásjelző, tűzjelző, vagy mindkét rendszer kiépítésre került és az épületben
humánerős őrzésvédelem nem biztosított.
A távfelügyelet és hozzá tartozó kivonuló szolgálat célja a NAV objektumaiban, az ott található javakban
a szándékos vagy gondatlan károkozás megelőzése, a bekövetkezett kár enyhítése, illetéktelen személyek
bejutásának megakadályozása és a veszélyes anyagok, tárgyak bejuttatásának megakadályozása, a munkavégzés
zavartalanságának biztosítása, valamint a jogsértő cselekmények és rendkívüli események megelőzése, elhárítása,
bekövetkezésük esetén a szükségessé váló intézkedések azonnali végrehajtása, a helyszín és a rend biztosítása.
Kelet- Magyarország területén jelenleg 44 objektum van a NAV kezelésében, melyekben 14 db behatolás jelző, 23
db kombinált behatolás – és tűzjelző, valamint 18 db önálló tűzjelző rendszer működik.
Az objektumokra vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat és műszaki
leírás tartalmazza.
A fenti adatok a beszerzendő mennyiség vonatkozásában tájékoztató jellegűek. A szerződés időbeli hatálya alatt
a rendszerek száma tekintetében 20 % változás lehetséges, mely esetlegesen magával vonhatja az objektumok
számnak változását is.
A szerződéses keretösszeg mértéke: nettó 28.835.256.- Ft. A megrendelések a keretösszegből kerülnek kifizetésre
keretösszeg erejéig, amely keretösszeg tekintetében az AK legalább 70% lehívási kötelezettséget vállal.
(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: 28835256
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: komaromi.attila@multialarm.hu
Telefon: +36 16662160
Internetcím(ek): (URL) www.multialarm.hu
Fax: +36 16662180
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a „Távfelügyelet és kivonuló szolgálat biztosítása 24 hónap” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás
2. részének eredményeként egymással 2020.07.22. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban:
alapszerződés) kötöttek, amely 2020.07.27-én lépett hatályba. Felek az alapszerződést 2021.05.26-án
módosították. Felek az alapszerződést az annak hatályba lépésétől számítva 24 hónapos időtartamra
kötötték. Felek az alapszerződés jelen módosításával a vállalkozói teljesítési időszakot 12 hónappal
meghosszabbítják. Felek az alapszerződés jelen módosításával a 4. számú mellékletet képező, objektumok
adatait tartalmazó részletes listát módosítják. Az objektumok darabszámának változása következtében
módosul a díjelem kalkuláció is, az egységár változatlanul hagyása mellett. A szerződés módosítására a
Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján van lehetőség.
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 módosítást az teszi szükségessé, hogy a szerződés keretösszegének
meghatározásához alapul vett gazdasági körülmények előre nem látható és tervezhető okokból oly
mértékben változtak meg, hogy a keretösszeg felhasználása csak részben történt meg. 2019. évben a NAV
vezetője elvárásként fogalmazta meg az élőerős őrzésre felhasznált óraszámok csökkentését, amely a
számítások szerint jelentős költségmegtakarítást eredményezett volna. Az épületek technikai felkészítését
követően a NAV öt ütemben kívánta kivitelezni az élőerős őrzésben résztvevők létszámának csökkentését,
miközben azon épületek, melyekben csökkentésre vagy megszüntetésre került az élőerős őrzés,
bevonásra kerülnek a távfelügyeleti szerződésbe. A tervek szerint azon objektumok száma, melyekre a
távfelügyeleti szolgáltatás igénybevétele történik, az ötödik ütem után a kezdő objektumszámhoz képest
legalább 20%-kal növekedett volna. A harmadik ütem megvalósítása után előre nem látható és tervezhető
módon az élőerős őrzés költsége oly mértékben változott meg, hogy a tervezett költségcsökkentés már
nem volt megvalósítható, így a negyedik és ötödik ütem már nem került végrehajtásra. A távfelügyeleti
szerződésben ez úgy jelent meg, hogy a tervezetthez képest nem történt meg az objektumok számának
20%-kal történő növekedése, hanem a megszűnő objektumok miatt enyhe csökkenés történt. A fentebb
leírtak miatt a tervezett keret felhasználására nem volt lehetőség. A szerződés egységárai változatlanok.
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: 28835256 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 28835256 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 (16533/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poós-Aszódi Viktória
Telefon: +36 18966423
E-mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 920/21 Rend.szerv. Politikai Hálózat ÉME
Hivatkozási szám: EKR001740352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 920/21 Rend.szerv. Politikai Hálózat ÉME
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45237000-7

További tárgyak:

45340000-2
45451000-3
51000000-9
55000000-0

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

544

55300000-3
79310000-0
79320000-3
79340000-9
79416000-3
79710000-4
79821000-5
79822500-7
79950000-8
79960000-1
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92312000-1
92331100-1
92340000-6
92360000-2
92370000-5
92621000-0
92622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
225.196.850,- Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázhuszonötmillió-százkilencvanhatezer-nyolcszázötven forint + általános
forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg
30 %-a, nettó 67.559.055,- Ft + Áfa, azaz nettó Hatvanhétmillió-ötszázötvenkilencezer-ötvenöt forint + általános
forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 015 - 035547
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 920/21 Rend.szerv. Politikai Hálózat ÉME
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10834730244
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
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: 225196850 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. számú szerződés módosításának a dátuma: 2022. május 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának
megfelelően.
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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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

79950000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45237000-7

További tárgyak:

45340000-2
45451000-3
51000000-9
55000000-0
55300000-3
79310000-0
79320000-3
79340000-9
79416000-3
79710000-4
79821000-5
79822500-7
79960000-1
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92312000-1
92331100-1
92340000-6
92360000-2
92370000-5

Kiegészítő szójegyzék
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92621000-0
92622000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
225.196.850,- Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázhuszonötmillió-százkilencvanhatezer-nyolcszázötven forint + általános
forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg
30 %-a, nettó 67.559.055,- Ft + Áfa, azaz nettó Hatvanhétmillió-ötszázötvenkilencezer-ötvenöt forint + általános
forgalmi adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/11/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 225196850
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ”ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzval József u. 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A Felek a Keretszerződés 3. számú melléklet [műszaki leírás] 3. pont (háttér-információk) rendezvények
tervezett paraméterei „gálavacsora” időpontját 2022. év május. hónap 25. napjára módosítják.
2. A Felek a Keretszerződés 3. számú melléklet [műszaki leírás] 3. pont (háttér-információk) rendezvények
tervezett paraméterei „csúcstalálkozó” időpontját 2022. év május hónap 26 nap és 2022. év május hónap
27 nap közötti időtartamra módosítják.
3. A Felek a Keretszerződés 3. számú melléklet [műszaki leírás] 4. pont: (a feladat teljesítésének időbeli
kereteit) a következők szerint módosítják: A Vállalkozó a beszerzés tárgyát képező feladatokat a szerződés
hatályba lépésétől legkésőbb 2022. év október hónap 31. napjáig köteles ellátni.
4. A Felek a Keretszerződés 4. pontját (a Keretszerződés időbeli hatálya és a teljesítési határidő) 4.1 és 4.2
pontját a következőképpen módosítják:
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4.1 A Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a
Keretszerződés 7.1 pontjában meghatározott Keretösszeg (ide értve az opciós összeget is) kimerüléséig,
de legkésőbb 2022. év november hónap 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
4.2 A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb
2022. év október hónap 31. napjáig (a továbbiakban Teljesítési Határidő), a Megrendelő pedig az
ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2022. év november
hónap 30. napjáig) köteles teljesíteni.
5. A Keretszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 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 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjával és a szerződésmódosítás 1-4.2.
pontjával összefüggésben rögzítik, hogy
- A Keretszerződés időtartamának és teljesítési határidejének módosítását olyan körülmények tették
szükségessé, amelyet a Megrendelőként szerződő ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre.
A 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól) 6. §a (a magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályairól)
értelmében nem volt biztosítható a Keretszerződés tárgyát képező rendezvény résztvevőinek
Magyarországra történő belépése a rendezvény eredetileg tervezett időpontjában. A belépési felmentést
a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság a felhívott rendelet 6. §-a alapján adja ki, de a Magyar
Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint 2021. november 29-től különösen veszélyeztetett államnak
minősültek a következő országok: Botswanai Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Szváziföldi (Eswatini)
Királyság, Lesothói Királyság, Mozambiki Köztársaság, Namíbiai Köztársaság, Zimbabwei Köztársaság. A
közbeszerzési eljárás megindításakor nem lehetett előre látni, hogy ezekből az országokból a beutazás
nem lesz biztosított, és a rendezvényt a tervezett időpontban nem lehet biztonságosan és sikeresen
megtartani az előre nem láthatóan bevezetett, a meghívottakra vonatkozó beutazási korlátozás és
karanténkötelezettség miatt.
- a Keretszerződés időtartamának és teljesítési határidejének hosszabbítása nem változtatja meg az
Keretszerződés általános jellegét, mert a feladatok és a szerződés tárgya ugyanaz marad, a Vállalkozó által
teljesítendő szolgáltatás nem módosul.
- a Keretszerződés módosítása nem érinti az ellenértéket (a Keretösszeget), így az ellenérték változása a
Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontja szerinti értéken belül marad.
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: 225196850 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 225196850 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

549

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

550

Széchenyi István Egyetem (16020/2022)
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: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 203592752
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DBR/6 Ginop-3.1.6.-20-2021 Inform. eszközök
Hivatkozási szám: EKR000399032022
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: 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

30000000-9

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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„Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című
GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosítószámú projekt keretein belül “Informatikai eszközök beszerzése ” tárgyban.
A pontos műszaki
tartalom az ajánlattételi felhívás részeként kiküldött "műszaki leírás és szakmai tartalom" elnevezésű
dokumentumban kerül kiküldésre 1. rész - 1.termékkategória vonatkozásában.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra
alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek
megajánlására.
A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X.
30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A
műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek /paramétereknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű”
paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadja el Ajánlatkérő érvényes ajánlatnak (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill.
használhatóságában.
Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti eszközök
helyett, milyen eszközöket ajánl az ajánlattevő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell
mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti eszközök helyett, milyen eszközöket ajánl az ajánlattevő, gyártói adatlap
csatolásával.
Gyártói adatlap alatt, nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális
és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentum értendő.
A beszerzés magában foglalja az eszközök/termékek leszállítását, valamint a szükséges engedélyek beszerzését.
(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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.6-20-2021-00001
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 128 - 364303
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
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E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
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: 13794000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2022.07.13.
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: 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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

553

30000000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című
GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosítószámú projekt keretein belül “Informatikai eszközök beszerzése ” tárgyban.
A pontos műszaki
tartalom az ajánlattételi felhívás részeként kiküldött "műszaki leírás és szakmai tartalom" elnevezésű
dokumentumban kerül kiküldésre 1. rész - 1.termékkategória vonatkozásában.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra
alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek
megajánlására.
A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X.
30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A
műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek /paramétereknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű”
paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadja el Ajánlatkérő érvényes ajánlatnak (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill.
használhatóságában.
Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti eszközök
helyett, milyen eszközöket ajánl az ajánlattevő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell
mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti eszközök helyett, milyen eszközöket ajánl az ajánlattevő, gyártói adatlap
csatolásával.
Gyártói adatlap alatt, nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális
és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentum értendő.
A beszerzés magában foglalja az eszközök/termékek leszállítását, valamint a szükséges engedélyek beszerzését.
(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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 15172015
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
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Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2./ A szerződés II.1. pontjának eredeti szövegezése:
“Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő részére jelen szerződésben meghatározott részletes feltételek
mellett, a műszaki leírásban foglaltak szerint leszállítja az alábbi terméket:
„Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című
GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosítószámú projekt keretein belül “Informatikai eszközök beszerzése”
1. részterület: Nettó ajánlati ár 13.794.000,- Ft + áfa”
Módosított rendelkezés:
“Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő részére jelen szerződésben meghatározott részletes feltételek
mellett, a műszaki leírásban foglaltak szerint leszállítja az alábbi terméket:
„Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című
GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosítószámú projekt keretein belül “Informatikai eszközök beszerzése”
1. részterület: Nettó ajánlati ár 15.172.015,- Ft + áfa”
2./ A szerződés III.2. pontjának eredeti szövegezése:
“Vevő által az I. részterületre vonatkozóan a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes
összeg nettó ár 13.794.000,- Ft + 27% áfa, összesen bruttó 17.518.380,- Ft, összesen tizenhétmillióötszáztizennyolcezerháromszáznyolcvan forint, amely tartalmazza a leszállítandó eszköz ellenértékét,
valamint a szállítás és csomagolás költségét, teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) megrendelése
esetén a szolgáltatás ellenértékét.
Előleg: Vevő előleget nem biztosít.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti szállítás és csomagolás ellenértékét a fenti vételár
teljeskörűen tartalmazza, Eladó többletigényt semmilyen jogcímen sem támaszthat Vevővel szemben.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vételár tartalmazza különösen a teljesítési helyre szállítás költségeit, és
mindazon költségeket, amelyek a Szerződés II. pontjában meghatározott eszközök rendeltetésszerű
használatához szükségesek.”
Módosított rendelkezés:
“Vevő által az I. részterületre vonatkozóan a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes
összeg nettó ár 15.172.015,- Ft + 27% áfa, összesen bruttó 19.268.459,-Ft, összesen tizenkilencmilliókettőszázhatvannyilcezernégyszázötvenkilenc forint, amely tartalmazza a leszállítandó eszköz ellenértékét,
valamint a szállítás és csomagolás költségét, teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) megrendelése
esetén a szolgáltatás ellenértékét.
Előleg: Vevő előleget nem biztosít.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti szállítás és csomagolás ellenértékét a fenti vételár
teljeskörűen tartalmazza, Eladó többletigényt semmilyen jogcímen sem támaszthat Vevővel szemben.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vételár tartalmazza különösen a teljesítési helyre szállítás költségeit, és
mindazon költségeket, amelyek a Szerződés II. pontjában meghatározott eszközök rendeltetésszerű
használatához szükségesek.”
3./ A szerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“IV.1. A Szerződés határozott időtartamra jön létre.
A szerződés időtartama: annak hatályba lépésétől legkésőbb 30 nap (előteljesítési lehetséges), az alábbiak
figyelembe vételével.
Szállítást követően teljes átadás-átvétel következik.”
Módosított rendelkezés:
“IV.1. A Szerződés határozott időtartamra jön létre.
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A szerződés időtartama: annak hatályba lépésétől legkésőbb 2022. augusztus 15. (előteljesítési
lehetséges), az alábbiak figyelembe vételével.
Szállítást követően teljes átadás-átvétel következik.”
4./ Az alábbi termék a szerződés megkötését követően nem elérhető:
Acer Travelmate P2 notebook TMP215-53-55G4
5./ A Szerződő Felek az alábbi termékcserében állapodnak meg:
Acer Travelmate P2 notebook TMP215-53-55G4
helyett
Acer Travelmate P2 notebook TMP215-41-G3-CTO
A helyettesítő termék a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak/specifikációknak teljes mértékben
megfelel, ezért a megajánlott termékkel egyenértékűnek tekinthető.
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 indoka: Szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződés
megkötése óta eltelt időszakban olyan, előre nem látható körülmények merültek fel, amelyek a szerződés
megkötésekor nem voltak a Szerződő Felek számára előre ismertek.
A szerződés tárgyát képező IT-eszközök piacán olyan változások következtek be a közelmúltban, melyek
szerződésmódosítást eredményeznek. Ezen termékek piacán az utóbbi időben jelentős áruhiány lépett fel,
mely miatt a termékek beszerzése ára akár rövid idő alatt is jelentősen megemelkedett.
Részben a jelenlegi COVID-19, valamint az ukrán háború okozta válsághelyzet következtében kialakult
gazdasági válságban, mely érintette az IT-szektort is, illetve a globális alapanyag-beszállítói láncban
jelentkező fennakadásokat okozott, részben a HUF/EURO és HUF/USD devizaárfolyam jelentős mértékű
gyengülése miatt is a gyártók a termékek eladási árait jelentősen megemelték.
A szerződés a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja és 141.§ (3) bekezdése (egyes termékek esetén ellenérték
növekedés) illetve a Kbt. 141.§ (6) bekezdés (nem beszerezhető termék esetében egyenértékű termék
cseréje) alapján 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: 13794000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15172015 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (17058/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Lilla
Telefon: +36 94515766
E-mail: vas@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltató központok beruh. EFOP222_00012 (1363)
Hivatkozási szám: EKR000665982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 8. épület lift beépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

42000000-6
42410000-3
42419500-1
45200000-9

Kiegészítő szójegyzék
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45210000-2
45220000-5
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22. hrsz:348/4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2. rész: 8. épület lift beépítése 1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása,
akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki
dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8.
épület).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi
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.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes,
árazatlan költségvetés 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az
EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás
intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
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 076 - 193524
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 8. épület lift beépítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73524614
Postai cím: Konini Utca 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: toth.istvan@vulcanoenergia.hu
Telefon: +36 704254111
Internetcím(ek): (URL) www.vulcanoenergia.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: 38105127 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 közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

559

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

42000000-6

Kiegészítő szójegyzék

42410000-3
42419500-1
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45350000-5
45400000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22. hrsz:348/4.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 8. épület lift beépítése 1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása,
akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki
dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8.
épület).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi
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.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes,
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/06/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/17 (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:
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VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 38105127
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73524614
Postai cím: Konini Utca 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: toth.istvan@vulcanoenergia.hu
Telefon: +36 704254111
Internetcím(ek): (URL) www.vulcanoenergia.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):
„12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a kivitelezés határideje a munkaterület átadásától
számított 12 hónap+ 50 munkanap. Ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak
összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő
részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg
kell, hogy történjen. Mindezek alapján a végteljesítési határidő, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontja: 2022. augusztus 17.-e. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
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 munkaterület átadására 2021. június 08. napján került sor, figyelemmel arra,
hogy a Vállalkozási szerződés 6.1. pontja alapján – tekintettel arra, hogy a 12 hónap teljesítési határidő
nem állt rendelkezésre – ajánlatkérő kérelmet nyújtott be a projekt fizikai befejezési határidejének
meghosszabbítására. A meghosszabbításra vonatkozó döntés 2021. május 11-én lépett hatályba.
Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: Vállalkozó 2022.01.26.
napján akadályközléssel élt (1. sz. melléklet) az alábbi indokokra figyelemmel.
II.1.1. A liftakna süllyeszték helyének mélyítésekor kiderült, hogy a leendő felvonó alatti akna déli széle
alatt egy befalazott, tégla boltozatú pince van. A generál-, valamint a szakkivitelezővel, továbbá a
statikussal konzultálva felmerült a beépítendő személyfelvonó paraméterei módosításának szükségessége
oly módon, hogy a szükséges alapterületű, az alapcélokat kielégítő, más fogadó és tartószerkezetű,
valamint geometriájú felvonó létesüljön.
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A fentiek miatt új statikai és létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítendő.
A fentiek miatt további 50 munkanap időszükséglet szükséges Vállalkozónak a kivitelezés befejezéséhez.
A műszaki ellenőr a fenti akadályközlést elfogadta.
A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen
szerződésmódosításban foglaltak szerint.
Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelel, figyelemmel arra,
hogy:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel
arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.
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: 38105127 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 38105127 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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Szegedi Fegyház és Börtön (16833/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752105251
Postai cím: Mars Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
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):
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/EKR000971872022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000971872022/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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatás beszerzése SZFB részére
Hivatkozási szám: EKR000971872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

564

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi szolgáltatások beszerzése a Szegedi Fegyház és Börtön részére személyes közreműködői szerződés
keretében 24 hónapra, 6 részben az alábbiak szerint:
1. rész Egészségügyi alapellátás
2. rész Foglalkozás egészségügyi ellátás
3. rész Fogvatartottak készenléti egészségügyi alapellátása
4. rész Belgyógyász diabetológus szakellátás
5. rész Belgyógyász szakellátás
6. rész Orvosi ügyelet a Krónikus Utókezelő Részlegen
A feladatok részletes leírását részenként a műszaki leírás tartalmazza.
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
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.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: Egészségügyi alapellátás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Fegyház és Börtön
I. objektuma (6724 Szeged, Mars tér 13.) és
III. objektuma (6750 Algyő-Nagyfa)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek a Szegedi Fegyház és Börtön (SZFB) objektumaiban elhelyezett fogvatartottak, illetve
az objektumokban dolgozó személyi állományi tagok részére (1 fő orvossal) egészségügyi alapellátást rendés honvédelmi dolgozók egészségügyi ellátása (szakmakód 6401), továbbá (2 fő orvossal) rend-és honvédelmi
alapellátás (fogvatartottak orvosi ellátása) (szakmakód 6402) szükséges biztosítania az alábbiak szerint:
A) Rendvédelmi dolgozók orvosi ellátása (6401) az SZFB I. objektumában (6724 Szeged, Mars tér 13.), összesen heti
40 óra
időtartamban a műszaki leírásban részletezettek szerint.
B) Fogvatartotti állomány egészségügyi alapellátása (6402) az SZFB I. objektumában (6724 Szeged, Mars tér
13.) és III. objektumában (6750 Algyő-Nagyfa) összesen heti 80 óra (2x40 óra) időtartamban a műszaki leírásban
részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a megjelölt időtartamtól (A) heti 40 vagy B) heti 80 óra) + 30%-ban eltérhet a rendelkezésre álló
fedezet függvényében. A szükséges többlet óraszámot az Ajánlatkérő egy vagy több részletben lehívhatja
a szerződéses keretösszeg terhére a közreműködői keretszerződés hatálya alatt a rendelkezésre álló fedezet
függvényében.
Rendelkezésre álló keretösszeg 24 hónapra vonatkozóan: nettó 140 128 089 Ft.
Ajánlatkérő az óraszámoknak megfelelő ellenérték (nyertes ajánlati ár függvénye), de maximum a keretösszeg
70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a szakasszisztenciát az Ajánlatkérő biztosítja. Nyertes
ajánlattevő köteles eleget tenni a szükséges és előírt adminisztratív kötelezettségeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli
értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A nyertes Ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartani, melynek költsége
Ajánlattevőt terheli.
A személyes közreműködői szerződés nem meghosszabbítható.
II.2.1)
Elnevezés: Foglalkozás- egészségügyi ellátás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Fegyház és Börtön
I. objektuma - 6724 Szeged, Mars tér 13.
III. objektuma - 6750 Algyő-Nagyfa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek a Szegedi Fegyház és Börtön (SZFB) objektumaiban elhelyezett fogvatartottak és az
objektumba felszerelő, illetve ott dolgozó személyi állomány (2501), illetve fogvatartotti állomány részére
foglalkozás-egészségügyi ellátást (2502) szükséges biztosítani.
A) Személyi állomány foglalkozás- egészségügyi ellátása (2501), az SZFB I. objektumában (6724 Szeged, Mars tér
13.), összesen heti 2*1 óra időtartamban a műszaki leírásban részletezettek szerint.
B) Fogvatartotti állomány foglalkozás- egészségügyi ellátása az SZFB I. objektumában (6724 Szeged, Mars tér 13.)
és III. objektumában ( 6750 Algyő-Nagyfa), összesen heti 2*2 óra időtartamban a műszaki leírásban részletezettek
szerint.
Rendelkezésre álló keretösszeg 24 hónapra vonatkozóan: nettó 7 324 877 Ft.
Ajánlatkérő az óraszámoknak megfelelő ellenérték (nyertes ajánlati ár függvénye), de maximum a keretösszeg
70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a szakasszisztenciát az Ajánlatkérő biztosítja. Nyertes
ajánlattevő köteles eleget tenni a szükséges és előírt adminisztratív kötelezettségeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli
értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A nyertes Ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartani, melynek költsége
Ajánlattevőt terheli.
A személyes közreműködői szerződés nem meghosszabbítható.
II.2.1)
Elnevezés: Fogvatartottak készenléti egészségügyi alapellátás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Fegyház és Börtön
I. objektuma - 6724 Szeged, Mars tér 13.
II. objektuma - 6728 Szeged, Dorozsmai út 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

567

Nyertes Ajánlattevőnek a Szegedi Fegyház és Börtön I. objektumában (6724 Szeged, Mars tér 13.) és II.
objektumában (6728 Szeged, Dorozsmai út 25-27.) elhelyezett fogvatartottak részére orvosi készenléti
egészségügyi alapellátást - rend-és honvédelmi alapellátás - (szakmakód 6402) szükséges biztosítania 1 fő orvos
közreműködésével, heti 123 óra időtartamban, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Készenléti szolgálat esetén az Ajánlattevő által foglalkoztatott orvos a munkavégzés helyszínén kívül munkára
készen rendelkezésre áll a megjelölt időszakban esetleg felmerülő feladatok ellátására.
Rendelkezésre álló keretösszeg 24 hónapra vonatkozóan: nettó 33 592 350 Ft.
Ajánlatkérő az óraszámoknak megfelelő ellenérték (nyertes ajánlati ár függvénye), de maximum a keretösszeg
70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a szakasszisztenciát az Ajánlatkérő biztosítja. Nyertes
ajánlattevő köteles eleget tenni a szükséges és előírt adminisztratív kötelezettségeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli
értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A nyertes Ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartani, melynek költsége
Ajánlattevőt terheli.
A személyes közreműködői szerződés nem meghosszabbítható.
II.2.1)
Elnevezés: Belgyógyász diabetológus szakellátás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Fegyház és Börtön
I. objektuma - 6724 Szeged, Mars tér 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek a Szegedi Fegyház és Börtön objektumaiban elhelyezett fogvatartottak részére az I.
objektumban (6724 Szeged, Mars tér 13.) belgyógyász (szakmakód 0100), illetve belgyógyász szakvizsgára épített
diabetológiai (szakmakód 0123) szakellátást szükséges biztosítania 1 fő orvos közreműködésével, heti 1*5 óra
időtartamban, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Rendelkezésre álló keretösszeg 24 hónapra vonatkozóan: nettó 5 838 670 Ft.
Ajánlatkérő az óraszámoknak megfelelő ellenérték (nyertes ajánlati ár függvénye), de maximum a keretösszeg
70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a szakasszisztenciát az Ajánlatkérő biztosítja. Nyertes
ajánlattevő köteles eleget tenni a szükséges és előírt adminisztratív kötelezettségeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli
értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A nyertes Ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartani, melynek költsége
Ajánlattevőt terheli.
A személyes közreműködői szerződés nem meghosszabbítható.
II.2.1)
Elnevezés: Belgyógyász szakellátás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Fegyház és Börtön
III. objektuma - 6750 Algyő-Nagyfa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek a Szegedi Fegyház és Börtön III. objektumában (6750 Algyő-Nagyfa) működő Krónikus
Utókezelő Részlegén elhelyezett fogvatartottak részére 2 fő belgyógyász (szakmakód 0100), melyből 1 fő orvos
esetében belgyógyász szakvizsgára épített diabetológiai (szakmakód 0123) szakellátást szükséges biztosítania heti
5*4 óra /orvos időtartamban, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Rendelkezésre álló keretösszeg 24 hónapra vonatkozóan: nettó 46 709 363 Ft.
Ajánlatkérő az óraszámoknak megfelelő ellenérték (nyertes ajánlati ár függvénye), de maximum a keretösszeg
70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a szakasszisztenciát az Ajánlatkérő biztosítja. Nyertes
ajánlattevő köteles eleget tenni a szükséges és előírt adminisztratív kötelezettségeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli
értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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A nyertes Ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartani, melynek költsége
Ajánlattevőt terheli.
A személyes közreműködői szerződés nem meghosszabbítható.
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi ügyelet ellátása Krónikus Utókez. Részlegen
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Fegyház és Börtön
III. objektuma - 6750 Algyő-Nagyfa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek a Szegedi Fegyház és Börtön III. objektumában (6750 Algyő-Nagyfa) működő Krónikus
Utókezelő Részlegen történő orvosi ügyelet ellátásának biztosítása, ügyeleti időnként 1 fő orvos (összesen 10 fő
orvos) heti 7 * 24 óra időtartamban, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Rendelkezésre álló keretösszeg 24 hónapra vonatkozóan: nettó 169 427 598 Ft.
Ajánlatkérő az óraszámoknak megfelelő ellenérték (nyertes ajánlati ár függvénye), de maximum a keretösszeg
70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a szakasszisztenciát az Ajánlatkérő biztosítja. Nyertes
ajánlattevő köteles eleget tenni a szükséges és előírt adminisztratív kötelezettségeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli
értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A nyertes Ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartani, melynek költsége
Ajánlattevőt terheli.
A személyes közreműködői szerződés nem meghosszabbítható.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
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bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése
szükséges. Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek
szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A
nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
a gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplőnek elegendő nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése
szükséges.
Műszaki, szakmai alkalmasság:
M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
pontja alapján mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket.
Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása:
M1.) AT nyújtsa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) bemutatását a KKD mellékleteként kiadott
táblázat kitöltésével, továbbá nyújtsa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
– a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) adott egészségügyi tevékenység végzésére irányuló
képzettséggel, illetve végzettséggel (AK ellenőrzi: https://kereso.enkk.hu/index.php# oldalon)
o az 1. rész esetében legalább 3 fő általános orvos (okleveles orvos doktor) végzettséggel, illetve
képzettséggel rendelkező szakemberrel,
o a 2. rész esetében legalább 1 fő foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos végzettséggel, illetve
képzettséggel rendelkező szakemberrel,
o a 3. rész esetében legalább 1 fő általános orvos (okleveles orvos doktor) végzettséggel, illetve
képzettséggel rendelkező szakemberrel,
o a 4. rész esetében legalább 1 fő belgyógyász szakvizsgára épített diabetológiai végzettséggel, illetve
képzettséggel rendelkező szakemberrel,
o az 5. rész esetében legalább 1 fő belgyógyász végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező
szakemberrel és legalább 1 fő belgyógyász szakvizsgára épített diabetológiai végzettséggel, illetve
képzettséggel rendelkező szakemberrel,
o a 6. rész esetében legalább 10 fő orvos, minimum általános orvos (okleveles orvos doktor) végzettséggel,
illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel, akik feladatukat szakorvosi felügyelet mellett lát(hat)ják el.
– a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) Magyar Orvosi Kamarai tagsággal (AK ellenőrzi a https://
mok.hu/tagsagellenorzes oldalon)
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ1.) AT által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) c) pontjára – a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján szerepeljen(ek) az egészségügyi
szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) c) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése
alapján nyújtsa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) alapnyilvántartási számát a KKD
mellékleteként kiadott szakmai ajánlat minta kitöltésével.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) valamelyike nem szerepel az
egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában.
Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevők
jegyzésékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 1997. évi CLIV.
törvény az egészségügyről,
- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról,
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
- 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési
engedélyezési eljárásról,
- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről,
- 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról,
valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint nyertes AT részére banki átutalás útján
történik, 30 napon belül.
AK az ellenértékét magyar forintban (HUF) fizeti meg nyertes AT részére.
Amennyiben a AK (Közreműködést igénybe vevő) a fizetéssel késedelembe esik, úgy a jegybanki alapkamatnak
megfelelő mértékű kamatfizetésre köteles.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésére.
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
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Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum, helyi idő: EKR rendelet szerint, ATH + 2 óra
Hely: EKR rendszeren keresztül (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) alapján az elektronikusan
beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt.
68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi
Ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.
a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja
elő.
b) Az EKR rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki
az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők
tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. emailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt
egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
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f) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi
határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben
foglaltak szerint köteles eljárni.
g) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
h) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére
i) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) és Kbt. 114/A. § bekezdését.
j) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535), Dr. Gerendás Gábor (01401)
k) Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
l) Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat tételt.
A következő iratok, dokumentumok az EKR-en keresztül, megfelelő alaki kellékekkel benyújtva elegendőek
az érvényes ajánlat összeállításához:
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
1. Felolvasólap (EKR űrlap)
2. Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan (KKD 1.számú melléklet / 3. számú minta)
3. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok igazolására (EKR űrlap)
4. KKD 7. pontja szerinti dokumentumok (.pdf csatolmány közös ajánlattétel esetén)
5. Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
6. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
7. Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését) (EKR űrlap)
8. Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
9. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a KKD 17. pontja,
valamint a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (.pdf csatolmány)
(adott esetben)
10. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta (.pdf
csatolmány)
11. Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap)
12. Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap)
13. Változásbejegyzési kérelem (.pdf csatolmány, adott esetben)
14. Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)
15. Üzleti titok indokolás (.pdf csatolmány, adott esetben)
16. Nyilatkozat fordításról (EKR űrlap, adott esetben)
17. Nyilatkozat titoktartásról (EKR űrlap)
18. Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált igazolások figyelembevételéről (EKR űrlap)
19. Nyilatkozat összeférhetetlenségről (EKR űrlap)
20. Nyilatkozat a 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelésről (EKR űrlap)
21. Szakmai ajánlat (KKD 1.számú melléklet / 2. számú minta)
22. Nyilatkozat arról, hogy a tejlesítést végző szakember(ek) a szerződés tárgyát képező szolgáltatás
tekintetében nem áll(nak) foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. (EKR űrlap)
A nyertes ajánlattevő által szerződéskötésig benyújtandó dokumentumok:
23. Nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (KKD 1.számú melléklet / 1. számú minta)
24. Felelősségbiztosítási kötvény, valamint a biztosítási díj befizetésének igazolására vonatkozó
dokumentum másolata (A dokumentum egyszerű másolata, a Közreműködő által hitesítve („Eredetivel
mindenben megegyező másolat.”))
25.Nyertes ajánlattevő (Közreműködő) érvényes, jogerős egészségügyi szakmai működési engedélyének
megléte, annak hitelt érdemlő módon történő igazolása. (A dokumentum egyszerű másolata, a
Közreműködő által hitesítve („Eredetivel mindenben megegyező másolat.”))
26. Nyertes ajánlattevő (Közreműködő) által igénybe vett, a szerződés teljesítésében közreműködő
szakember(ek)re vonatkozó érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolásának megléte, annak
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hitelt érdemlő módon történő igazolása. (A dokumentum egyszerű másolata, a Közreműködő által
hitesítve („Eredetivel mindenben megegyező másolat.”))
27. Nyertes ajánlattevő (Közreműködő) által igénybe vett, a szerződés teljesítésében közreműködő
szakember(ek)re vonatkozó, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. (A dokumentum
eredeti példánya szükséges.)
A nyertes ajánlattevő (Közreműködő) által a szerződés hatálya alatt benyújtandó dokumentum(ok) adott
esetben:
28. Nyertes ajánlattevő (Közreműködő) köteles az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/
H. §-a szerint, a járványügyi készültség esetén, annak alapjául szolgáló járványt okozó kórokozó elleni
védőoltás felvételét hitelt érdemlő módon igazolni. (188/2022. (V.26) Korm. r. szerinti igazolás bemutatása
a kormányrendeletben meghatározott módok bármelyikén.)
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:
2022/08/10 (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
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (17283/2022)
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 XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735760241
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapetz Géza
Telefon: +36 14503127
E-mail: kozbeszerzes@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapest13.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/EKR000765732022/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 | 2022.158

577

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/EKR000765732022/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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

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:
Parkolásügyviteli rendszer fejlesztés-üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000765732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

578

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladata, az Ajánlatkérő által ellátott feladatok támogatására integrált komplex,
a parkolás-üzemeltetés ügyvitelének a Műszaki leírásban bemutatott részfeladatait támogató, magyar
nyelvű ügyviteli informatikai rendszer biztosítása, mely magában foglalja a szoftver licencet, a szoftver
működés supportját, az egyedi fejlesztési igények megvalósítását és hordozható eszközök bérletét a
helyszíni ellenőrzésekhez.
A rendszer része az utcai ellenőrzések és pótdíj megállapítások komplex feladatrendszerének lefolytatását
biztosító szoftver, amely kezeli az érvényes várakozási engedélyeket, továbbá a pótdíjak befizetésével
vagy követeléskezelési eljárásban történő behajtásával kapcsolatos feladatokat is.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján
megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, és azt jelen
eljárásban nem biztosítja, mivel Ajánlatkérő komplex rendszert kíván beszerezni, amely nem bontható
önállóan működőképes modulokra.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Parkolásügyviteli rendszer fejlesztés-üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
98351000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – Közterületi Divízió: 1139 Budapest,
Hajdú utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata, az Ajánlatkérő által ellátott feladatok támogatására integrált komplex,
a parkolás-üzemeltetés ügyvitelének a Műszaki leírásban bemutatott részfeladatait támogató, magyar
nyelvű ügyviteli informatikai rendszer biztosítása, mely tartalmazza a szoftver licencet, a szoftver működés
supportját, az egyedi fejlesztési igények megvalósítását és a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges
hordozható eszközök bérletét.
A rendszer része az utcai ellenőrzések és pótdíj megállapítások komplex feladatrendszerének lefolytatását
biztosító szoftver, mely kezeli az érvényes várakozási engedélyeket, és a pótdíjak befizetésével vagy
követeléskezelési eljárásban történő behajtásával kapcsolatos feladatokat is.
- A kerületi nyilvános és felszíni parkolóhelyek száma az eljárás indításakor: 29.328 db, ebből a fővárosi
helyek száma: 1908 db (tájékoztató jellegű).
- A nyertes Ajánlattevő feladata a Műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő
parkolásügyviteli, ellenőrzési és üzemeltetési informatikai rendszer szállítása, az egyes szoftverelemek
telepítése, karbantartása, üzemben tartása, teljes körű üzemeltetése, automatizált módon történő
frissítése, az Ajánlatkérő munkatársai számára a program használatának oktatása, a helyszíni ellenőrzéshez
hordozható eszközök biztosítása, jogszabálykövetés.
- A havi szolgáltatási díjnak 150 db felhasználói hozzáférést (licenc) kell tartalmaznia.
- A rendszernek az alábbi jogosultsági szinteket (Felhasználói csoportok) kell biztosítania: parkolóellenőri,
ügyintézői, operátori, diszpécseri, területi ellenőri, adminisztrátori (szuper user) jogosultságok.
- A nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles a parkolás-üzemeltetés jogszabály (30/2010.
(VI.4) Fővárosi Közgyűlési rendelet) által megállapított mindenkori üzemi napjain, naponta reggel 7.00
óra és este 22.00 óra közötti időben (továbbiakban: Üzemidő) folyamatos rendelkezésre állást biztosítani,
amelynek keretében a probléma jellegétől függően az esetleges hibabejelentéstől számított legkésőbb 1
órán belül a hiba távoli kapcsolaton keresztül történő elhárítását megkezdeni, vagy legkésőbb 3 órán belül
köteles a hiba helyszíni elhárítását megkezdeni.
- A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a jogszabályváltozásból eredő változtatási igényeket
a rendszeren átvezeti, és ezeket rendszerbe állítja a szerződés időtartama alatt, ideértve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi és információszabadsággal kapcsolatos
iránymutatásait és döntéseit is. A jogszabályváltozásból következő módosítások végrehajtására azok
megjelentésétől számítva maximum 1 hét áll rendelkezésére, de legkésőbb a hatálybalépést megelőző
nap.
- Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges, a helyszíni
ellenőrzési feladatokra alkalmas 30 db hordozható új parkolóellenőri kézi készülék biztosítása is,
karbantartással és legalább 3 db tartalék eszköz biztosításával.
- A havi szolgáltatási átalánydíjnak tartalmaznia kell a havi üzemeltetési szolgáltatások költségeit és
legalább havi 20 legfeljebb 60 óra -az Ajánlattevő ajánlata szerint- fejlesztés ellenértékét, a szoftver
felhasználói jogainak ellenértékét (licenc), a hordozható eszközök használatának és rendelkezésre
bocsátásának díját (eszközbérlet). A havi fejlesztési idő fel nem használt része a nyertes Ajánlattevő által
megajánlott ideig, legalább 3 és maximum 6 hónapig görgethető.
- A rendszer informatikai naplófájljaiban minimálisan a Műszaki leírás 1.8. pontjában részletezett
eseményeket 90 napig szükséges megőrizni.
- Napi rendszerességgel biztonsági mentések készítése a rendszerről, amelyhez az Ajánlatkérő biztosítja a
tárkapacitást (elsődleges és másodlagos eszközöket, amelyek meghibásodásáért Ajánlattevő nem tartozik
felelősséggel), a napi mentéseket 7 napig kell tárolni.
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- A rendszernek a saját központi adatbázisán kívül az alábbi adatbázisokhoz kell tudnia kapcsolódni,
azokból online adatokat lekérdezni: Nemzeti Mobilfizetési Rendszer; Központi Kormányzati Szolgáltatás
Busz elektronikus rendszere.
- A nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell az ellenőrzés során készített fényképek (ideértve a
pótdíjfizetési felszólítóról készült fényképet is) elektronikus időbélyegzéssel történő ellátásának
lehetőségét.
- A rendszernek az alábbi törzsadatokkal kell dolgoznia: Felhasználói (csoport)-; Felhasználói jogosultság-;
Hordozható eszközök-; Felhasználói munkaállomás-; Ügyfelek-; Pótdíjazási, ellenőrzési-; Gépjárművek-;
Panasz-, és Banki törzsadatok.
- A rendszernek az alábbi feladatokat kell támogatnia: Helyszíni ellenőrzési-; Központi ellenőrzési-;
Panaszkezelési-; Pénzkezelési-; Követeléskezelési-; Várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok.
- A rendszernek képesnek kell lennie naponta 40 mobileszköz kiszolgálására, napi 10.000 db lekérdezés
teljesítésére a mobileszközök és a szervererek, az NMFR és egyéb rendszerek között, havi 150.000 db
fénykép fogadására a mobileszközökről, havi 15.000 db pótdíjazás, évi 6.000 db FMH, évi 35.000 fizetési
felszólítás, évente 200.000 db díjbefizetési tétel kezelése (tájékoztató jellegű adatok).
- Az egyedi fejlesztési igények megrendelésére az Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára nettó
2.000.000 Ft keretösszeget határoz meg.
- Az Ajánlatkérő jogosult előre 3 hónapra felhasználni az átalány fejlesztési óra keretet.
- A feladatok leírását, a rendszerrel és a rendszer működésével kapcsolatos Ajánlatkérői elvárásokat a
Műszaki leírás részletezi.
- További információkat a II.2.13. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Havi átalánydíjban meghatározott 20 órás fejlesztési időn felül vállalt többlet
fejlesztési óraszám (min.0-max.40;órában megadva) 10
2 Fel nem használt fejlesztési idő görgethetősége (minimum 3 hónap – maximum 6 hónap;hónapban
megadva) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés évfordulóját megelőző 90 nappal Megrendelő megvizsgálja
a Vállalkozó teljesítését és szerződésszerű teljesítés, valamint elégedettség esetén a szerződés az
Ajánlatkérő egyoldalú döntésével további legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható, melyről az
Ajánlatkérő írásban nyilatkozik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányú ajánlat” bírálati
szempontját alkalmazza.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Az „I. Ajánlati ár” részszempontok megadása tekintetében a jelen Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezet
6. pontjában foglaltak az irányadóak. Az értékelés módszere a fordított arányosítás, ahol az alacsonyabb ár
megajánlás a kedvezőbb.
A „II. Minőségi szempontok” részszempontok megadása tekintetében az értékelés módszere az
arányosítás, a II/1. esetében egyenes arányosítás, a II/2. esetében legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint
módszere.
A legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva kerül kiszámításra. További részletek a Közbeszerzési
Dokumentumok I. fejezet 15. pontjában találhatók.
2.) Ajánlati részszempontok//Súlyszám
I. Ajánlati ár és elemei:
I/1. Havi szolgáltatási díj (mely tartalmaz legalább havi 20 óra fejlesztési díjat) - Súlyszám: 80.
I/2. Fejlesztési óradíj - Súlyszám: 5.
A havi szolgáltatási díj az alábbi részekből áll: licenc havidíj, support és legalább 20 legfeljebb 60 óra
fejlesztés havidíja, eszközbérlet havidíj. A havi szolgáltatási díj részeinek nagyságát az ajánlatrészletezőben
kell felsorolni, melyet az ajánlat részeként kötelező csatolni.
A licenc havidíjnak 150 db hozzáférést kell tartalmaznia, függetlenül a Megrendelő által ténylegesen
igényelt és használt felhasználói hozzáférések számától.
A fejlesztési óradíj a havidíjban foglalt fejlesztési óraszámon felüli fejlesztési igények esetén alkalmazandó,
és amely havidíjon felüli fejlesztéseket a keretösszeg terhére rendel meg a Megrendelő.
3.) A tartalékeszköz(öke)t a nyertes ajánlattevőnek a Megrendelői igény bejelentését követő 3
munkanapon belül biztosítani kell.
Amennyiben egy hordozható eszköz meghibásodik és tartalékeszköz nem áll rendelkezésre, akkor a
nyertes Ajánlattevőnek köteles Üzemidőn belüli hiba esetén 3 órán belül cserekészüléket biztosítani
Megrendelő részére. Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek nem felróható okból (pl. nem rendeltetésszerű
használat Megrendelő munkatársai által) fizikailag károsodik egy hordozható eszköz, akkor Megrendelő
megtéríti Vállalkozó számára az eszköz dokumentumokkal igazolt bekerülési értékét, és a Vállalkozónak a
megtérítést követő 30 napon belül kell új hordozható eszközt biztosítania.
4.) A tartalékeszközök a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján mennyiségi eltérésnek minősülnek.
5.) A keretösszeg felhasználásának szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
6.) A nyertes Ajánlattevő köteles a rendszer tesztelése során a Megrendelővel együttműködni, továbbá a
tesztek lefolytatásában külön díj felszámítása nélkül közreműködni.
7.) Beüzemelés Határideje :
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A nyertes ajánlattevő a Parkolásügyviteli rendszert a jelen szerződés aláírásának napjától számított 30.
napig, amennyiben ez munkaszüneti napra esne, akkor a következő munkanap reggel 06:00:00 határidőre
köteles éles indulásra alkalmas állapotba hozni és beüzemelni.
8.) Éles indulásra alkalmas állapotnak minősül, ha a rendszer minden eleme telepítésre kerül a
Megrendelőnél, a rendszer tesztelése sikeresen lezajlott, a rendszer minden eleme hibátlanul működik,
a hordozható eszközök leszállítása és beüzemelése megtörtént, a rendszer használatának oktatása a
Megrendelő által kijelölt felhasználók részére lezajlott, a rendszer működését bemutató kézikönyvet a
Megrendelő részére átadta a nyertes ajánlattevő.
9). A szerződés 13 hónapos futamidejéből a Megrendelő díjfizetési kötelezettsége abban a hónapban
kezdődik, amikor a nyertes Ajánlattevő a rendszert telepítését, tesztelését, a felhasználók oktatását
elvégezte és a rendszer az éles indulásra alkalmas, amelynek napját a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben
rögzítik.
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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése ,
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az
alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő:
a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
b. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
c. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok
fennáll.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, így a Kbt. 114/A. § (3)-(6) bekezdései szerint jár el a
bírálat során.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát
(elektronikus űrlapon), hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése , valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását igazolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
és 10. § g) pont gb) alpontjai szerint.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti, valamint a Kbt. 63.
§ (1) bekezdés c) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó)
szervezetet/személyt.
Ajánlattevőknek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő
az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is
szükséges).
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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. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (3)-(6) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok igazolásával
kapcsolatban irányadó továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. Az öntisztázásra a
Kbt. 64. §-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. A kizáró okok
fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7), (9) és (11a) bekezdésekre, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a KH által közzétett útmutatókban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 114/A. § alapján az ajánlatában benyújtani azon
szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését
tartalmazó nyilatkozatot, akiket (amelyeket) teljesítésbe be kíván vonni; a megnevezett, teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a
szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek képzettségét és szakmai
tapasztalatukat, továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazza.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő a Kbt.
114/A. § szerint köteles ajánlatában benyújtani a közbeszerzés tárgyából (parkolásügyviteli szoftver
üzemeltetése, fejlesztése, amelyet közterületen lévő nyilvános és felszíni parkolóhelyek üzemeltetését
végzők részére teljesített) származó legjelentősebb, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben (a vizsgált három éves időszakban befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás
feladásától számított hat éven belül megkezdett) szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 23. § bekezdésében előírt módon igazolva, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdés szerinti tartalommal. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy
annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált
időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe
az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a
közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a
közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szolgáltatások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés
egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Az M/2. alkalmassági
követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1
fő, mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus vagy üzemmérnök-informatikus vagy
gazdaságinformatikus vagy ezzel egyenértékű, felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik
közterületen lévő nyilvános és felszíni parkolóhelyek üzemeltetését végzők részére nyújtott
parkolásügyviteli szoftver üzemeltetése tárgyában legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal.
M/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített, a közbeszerzés tárgyából
(parkolásügyviteli szoftver üzemeltetése, fejlesztése, amelyet közterületen lévő nyilvános és felszíni
parkolóhelyek üzemeltetését végzők részére teljesített) szerződésszerűen teljesített referenciával,
ami biztosítja legalább 5000 db közterületen lévő nyilvános és felszíni parkolóhely üzemeltetéséhez
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kapcsolódóan a díjbefizetési, pótdíjazási eljárásokat, kiszolgál naponta legalább 20 db hordozható
parkolóellenőri kézi készüléket a parkolóellenőrök napi munkavégzése során.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Kötbér:
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a késedelmes teljesítés esetére. A kötbér kifizetése nem érinti
a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának
megtérítését követelje. Késedelmes teljesítés: Késedelmes teljesítésnek számít, ha a vállalkozó a
szerződésben meghatározott határidőre nem teljesíti az abban vállalt feladatokat.
A késedelmi kötbér mértéke a rendszer beüzemelésének késedelme esetén egyszeri 500.000 Ft,
megrendelt egyedi fejlesztés esetén a fejlesztés nettó ellenértékének 2 %-a naponta, support/licence/
eszközbérlettel kapcsolatos késedelem esetén a support/licence/eszközbérlet nettó havi díjának 0,5%-a
naponta, de minimum 50.000 Ft és legfeljebb a havi nettó vállalkozási díj 15%-a.
Amennyiben a késedelem eléri a 20 naptári napot (súlyos szerződésszegés), a Megrendelő jogosult a
teljesítést meghiúsultnak tekinteni, és elállni a Szerződéstől (amennyiben annak jogszabályban rögzített
feltételei fennállnak) vagy azonnali hatállyal felmondani azt.
Meghiúsulási kötbér mértéke a havi díj tizennégyszeresének 10 %-a. A Vállalkozó súlyos
szerződésszegésére alapított azonnali hatályú megrendelői felmondás, illetve Megrendelő felmondása /
elállása esetén a Vállalkozó vállalja a meghiúsulási kötbér megfizetését. Meghiúsulási kötbérfizetési
kötelezettség esetén Megrendelő ugyanazon okból késedelmi kötbért nem követelhet. A fentieken
túlmenően a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. A
szerződő felek rögzítik, hogy a jogszerűen kirótt és megfizetett késedelmi kötbér összege a meghiúsulási
kötbér összegét csökkentő tényező.
Hibás vagy hiányos teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hibát a Megrendelő erre irányuló felszólításától
számított 3 napon belül, de legalább észszerű határidőn belül kijavítani. A póthatáridő eredménytelen
elteltét követően a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke
naponta a hibás teljesítéssel érintett fejlesztési igény nettó díjának 0,5 %-a, de minimum 50.000 Ft és
legfeljebb a 15 %-a.
- Felelősségbiztosítás:
Ajánlattevő köteles a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó érvényes, minimum 5.000.000 HUF/kár
és minimum 30.000.000 HUF/év kártérítési limitű, ú.n. „ClaimsMade” típusú, a közbeszerzés tárgyára
kiterjedő, informatikai szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosítás megkötésének határideje
a jelen szerződés megkötésének feltétele, a biztosítási kötvény másolata jelen szerződés mellékletét
képezi. A biztosításnak ki kell terjednie az egyedi szoftverfejlesztési, informatikai tanácsadási feladatokra,
vállalatirányítási rendszerek fejlesztésére és karbantartására, csomagolt szoftverek fejlesztésére, szoftverek
értékesítésére, rendszer-üzemeltetési feladatokra, rendszergazda szolgáltatásra, felhő szolgáltatásra,
egyéb tanácsadói, közvetítői tevékenységekre.
Az ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. A
felelősségbiztosítás bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
- Teljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő az üzemeltetési átalánydíj éves nettó összértékének 5 %-ával
megegyező mértékben. A szerződés hatályba lépésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátandó a Kbt. 134.
§ (6) bek. a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi ideje a teljesítésig tart.
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- Jótállás: A nyertes Ajánlattevő jótállást vállal arra, hogy a szolgáltatással érintett program bármely
rendszerkomponensének Ajánlatkérő általi átvételét követő 6 (hat) hónapon belül a fellépő hibákat
ingyenesen kiküszöböli. A jótállás a programok mindazon módosításaira is vonatkozik, amelyeket
Vállalkozó végrehajtott, vagy a jövőben végrehajt.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.
Az Ajánlatkérő díjfizetési kötelezettsége abban a hónapban kezdődik, amikor a Vállalkozó a PÜR-t
beüzemelte, azaz a rendszer telepítését, tesztelését, a felhasználók oktatását elvégezte és a PÜR az
éles indulásra alkalmas. Ennek napját a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a
szolgáltatás indulása nem a hónap elejére esik, a Felek a részhónap teljesítésével a következő teljes
hónapra kiállított teljesítésigazolással egyidejűleg számolnak el egymással
2.
Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét – a meghatározott feladatok teljes körű és hiánytalan elvégzését
követően - a szabályosan kiállított és teljesítés-igazolással ellátott számla ellenében, a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti az Eladó bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése szerint.
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
3.
Az üzemeltetés és a parkolóellenőri mobileszközök bérleti díja havonta utólag, a kiállított számlák
ellenében kerül kifizetésre, a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján. Üzemeltetés díjára a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél a rendszer éles-indítását követő naptól jogosult.
4.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
5.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra
jogosult.
6.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
7.
Ártartás kötelezettsége: A szerződés alatt az ajánlatot tevő vállalja, hogy az ajánlatában megajánlott árakat
a teljesítési időszak alatt nem emeli, ideértve az üzemeltetés havidíját is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt
nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés
teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes
ajánlattevő(k)től.
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 szerződéskötés feltétele:
- szakmai felelősségbiztosítással való rendelkezés igazolása.
- ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek (a szakember rendelkezésre állásának igazolásaként)
a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell munkaszerződéssel, előszerződéssel vagy alvállalkozói
szerződéssel az alkalmassági követelményként előírt mérnökinformatikus vagy programtervező
informatikus vagy üzemmérnök-informatikus vagy gazdaságinformatikus vonatkozásában. A szakember
rendelkezésre állását igazoló fenti dokumentumok bemutatása a szerződéskötés feltétele. A rendelkezésre
állási dokumentumok bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/25 (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)
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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: 2022/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)
bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik
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: 500000
A befizetés helye: 1131 Budapest, Béke utca 65., földszinti pénztár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-22238485-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlati biztosíték átutalása esetén a
feltüntetendő közlemény "Parkolásügyviteli rendszer fejlesztés-üzemeltetés". Ha nem átutalással bocsátja
az ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosítékot, úgy a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése
szerinti formátumban kell az iratot benyújtani. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott valamely
módon.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ár szempont fordított arányosítás, minőségi szempont az arányosítás (egyenes- és legkedvezőbb,
legkedvezőtlenebb szint) szerint kerül értékelésre.
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 kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben
történik.
2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7)
szerinti
nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők
közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek.
előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti
dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill.
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
3. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet
is) és a Kbt. 2. §
(8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
4. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely
összeférhetetlenségi
körülmény fennáll.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, https://
ujvilag.gov.hu/.
8. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi
(https://ujvilag.gov.hu
/). Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő
kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Ajánlatkérő 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.
10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő
szerint értendő (CET).
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját.
13. Ajánlatkérő az értékelés részletes módszerét a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési
dokumentumokban adja meg.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza.
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés].
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (17391/2022)
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 Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12165814244
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Dorottya
Telefon: +36 14524504
E-mail: kozbeszerzes@budapestspas.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.budapestgyogyfurdoi.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/EKR001203282022/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/EKR001203282022/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:
Takarítóeszköz közbeszerzés - 2022
Hivatkozási szám: EKR001203282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

592

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás tárgya összesen 125 féle takarító eszköz, valamint segédanyag (pontosabb információt az
árazatlan ártáblázat tartalmaz) beszerzése nettó 40.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
A keretösszeg lehívása Ajánlatkérő aktuális igényeinek megfelelően, havi rendszerességgel - egyedi
megrendelések keretében - történik. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések mennyiségét (darabszámát) és
összetételét nem tudja előre meghatározni.
A nyertes ajánlattevő feladata a keretszerződés tárgya szerinti termékek, az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban, valamint a megkötésre kerülő keretszerződésben előírt tartalommal és
feltételekkel, a keretszerződés időtartama alatt hatályos jogszabályok betartása mellett - egy telephelyre történő leszállítása, az egyedi megrendeléseknek megfelelően.
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 beszerzésre kerülő árucikkek a korábbi piaci tapasztalatok
alapján egy szerződés keretében teljesíthetőek, azok részekre bontása nem szolgálná a hatékony és felelős
gazdálkodás elvét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Takarítóeszköz közbeszerzés - 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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39224300-1
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39224320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. - Központi raktár
1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 2/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás tárgya összesen 125 féle takarító eszköz, valamint takarítási segédanyag és eszköz - tervezett
összes darabszám: 241.042 db beszerzése nettó 40.000.000 Ft keretösszeg erejéig. (részletes adatokat az
árazatlan ártáblázat tartalmaz)
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70% -ának lehívására vállal kötelezettséget.
A keretösszeg lehívása Ajánlatkérő aktuális igényeinek megfelelően, havi rendszerességgel megrendeléssel - történik.
A nyertes ajánlattevő feladata a keretszerződés tárgya szerinti termékek, az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban, valamint a megkötésre kerülő keretszerződésben előírt tartalommal és
feltételekkel, a keretszerződés időtartama alatt hatályos jogszabályok betartása mellett - egy telephelyre
- történő leszállítása, az egyedi megrendeléseknek megfelelően. A szerződés hatályát veszti a nettó
40.000.000,- Ft keretösszeg kimerülésével, vagy a szerződés időbeli hatályának lejártával.
(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 Szállítási határidő munkanapban kifejezve (min. 5 - max. 15 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (Ft): / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Jelen szerződés hatályát veszti a nettó 40.000.000,- Ft keretösszeg
kimerülésével, vagy 12 hónap lejártával. A Keretszerződés a Vevő döntése alapján, az Eladó egyetértése
esetén, közös megegyezéssel meghosszabbítható a keretösszeg kimerülésének erejéig, egy alkalommal
legfeljebb 6 hónappal, amennyiben a teljes mennyiség lehívására nem került sor.
Vevő a meghosszabbításra nem köteles.
A meghosszabbítás esetén az egyes egyedi megrendelések esetében az egyes termékek árát az ajánlatba
becsatolt beárazott árazólap (nyertes ajánlattevő/eladó árajánlata) alapján kell meghatározni.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az értékelés módszere részszempontonként (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója KÉ 2020. évi 60.
szám; 2020. március 25. szerint):
1. Nettó összár (Ft): fordított arányosítás
2. Szállítási határidő (minimum 5 - maximum 15 munkanap): két szélső érték közötti fordított arányosítás
A szállítási határidőt, kérjük munkanapban megadni.
Az értékelés módszertanát részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1)-(2)
bekezdésekben foglalt kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozattal kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon
letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell
igazolnia.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a
jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi.
Öntisztázással kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő
az ajánlathoz köteles csatolni a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást.
A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges
igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § szerint a bírálat során valamennyi Ajánlattevő vonatkozásában ellenőrzi a 69. §
(11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait.
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: Ajánlatkérő nem ír elő jelen eljárásban gazdasági
- pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja, hogy a Kbt. 114/A. §-ban
foglaltaknak megfelelően a műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolásokat ajánlattevők
az ajánlat benyújtásával egy időben nyújtsák be. Ez esetben a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés,
valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Ajánlattevőnek (vagy ha az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, akkor az érintett - kapacitást biztosító szervezetnek) 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 szükséges benyújtania.
M/1: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapon belül megkezdett és
a vizsgált időszak (36 hónap) alatt befejezett szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, a beszerzés
tárgya szerinti teljesítésre vonatkozó igazolást / nyilatkozatot - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján,- figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ra,- legalább az alábbi
tartalommal:
- az elvégzett szállítás tárgya és mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés év/hónap/nap megjelölésével);
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Felhívjuk Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a benyújtott referenciaigazolásból/nyilatkozatból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy a benyújtott referencia tárgya és mennyisége megfeleltethető az
alkalmassági minimumkövetelményben előírtaknak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett,
szerződésszerűen teljesített, összesen 125.000 db - takarító eszközök és azok segédanyagai forgalmazásából származó termék - referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés, vagy megrendelés bemutatásával is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az Eladó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve vis maior esetét) az
Eladóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:
- késedelmi kötbérigény
- hibás teljesítési kötbér
- meghiúsulási kötbér
- Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni
- a jelen Keretszerződés felmondása, amennyiben az Eladó a jelen Keretszerződésben meghatározott
bármely kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi.
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér az Eladónak felróható késedelem esetén a késedelemmel érintett megrendelés nettó
vételárának 1%/naptári nap, legfeljebb a késedelemmel érintett megrendelés nettó vételárának 15%-a
mértékéig. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig esedékes.
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Hibás teljesítési kötbér:
Hibás teljesítés miatt alkalmazott kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó
vételárának 1%-a/nap, de legfeljebb a késedelemmel érintett megrendelés 15%-a. A hibás teljesítés miatt
alkalmazott kötbér a hibás teljesítés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig esedékes. Amennyiben a
hiba bejelentésétől számított 1 munkanapon belül kijavításra kerül, és Eladó szerződésszerűen teljesít, a
hibás teljesítési kötbér nem kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér adott megrendelés vonatkozásában:
A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból amelyért felelős,
nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 15 naptári napot. A meghiúsulási kötbér mértéke a
meghiúsulással érintett megrendelés vételárának 15%-a.
Meghiúsulási kötbér a teljes szerződés vonatkozásában:
Amennyiben a Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése miatt a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja, meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. Felek megállapodnak, hogy a szerződés Eladó
hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér összege a meghiúsuláskor fel nem
használt keretösszeg 15%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg felvételére nincs lehetőség.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél, az igazolt teljesítések után havonta jogosult számlázásra a
szerződésben foglalt feltételekkel.
Az ellenértéket Ajánlatkérő a fentiek alapján kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított
30 napon belül, banki átutalással fizeti meg nyertes ajánlattevőként szerződött fél bankszámlájára, a Kbt.
135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint. Ajánlatkérő késedelmes
fizetése esetén a Ptk. 6:155. §-a irányadó.
Az ajánlattétel, a kifizetések, és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentum részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé jelen eljárásban, hogy a nyertes ajánlattevők a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. Ez a tilalom az önálló ajánlattevők esetében is fennáll.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítéssel kapcsolatos további információkat a Közbeszerzési Dokumentum részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR felületén keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a
Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII.19) K.r. 15.§ tartalmazzák. 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 az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

598

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Nettó összár: fordított arányosítás módszere; Szállítási határidő munkanapban kifejezve (min. 5 - max. 15
munkanap): két szélső érték közötti fordított arányosítás módszere
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 ajánlati árnak az ajánlattevő által a szerződés alapján teljesítendő áruk és az
ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét tartalmaznia kell. Az ajánlatban az árazólapon szereplő tételek
egységárának beárazásával ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt semmilyen
jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj vagy költségtérítés igénylésére.
2.) Ajánlattevőnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően kell benyújtania.
3.) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 41/A. § alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani az
EKR rendelet 11. § - 12. §-val összhangban.
4.) Jelen eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra
az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (M/1).
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5.) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító
felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet
a Kbt. 56. §-a szerint az EKR rendszeren keresztül. AK a kiegészítő tájékoztatás kérések beérkezésére észszerű
határidőnek az ajánlattételi határidőként meghatározott időpontot megelőző negyedik munkanap 12:00 órát
tekinti.
6.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint teljes körben
biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem
kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti EKR felületen elérhető és kitölthető
felolvasólapot, valamint ezzel összhangban a kitöltött és cégszerűen aláírt beárazott árazólapot (mind
szerkeszthető, mind nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt formában is), illetve a felhívásban külön ki nem emelt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a felhívás, a dokumentáció és a Kbt.
előír.
8.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9.) Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybevétele esetén, EKR által nem
generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.
10.) A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel
feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell
érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre
jelentkező részére korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő
a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági
szereplők részére biztosítja. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a regisztráció nélküli letöltés esetén az
Ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!
11.) Az ajánlattétel kizárólagos nyelve magyar.
12.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a második helyezettet (az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot
követő ajánlatot) ki kívánja hirdetni.
13.) Ajánlatkérő a Műszaki leírásban és az Árazólapon meghatározta a minimálisan elvárt paramétereket a
beszerzendő termékekkel kapcsolatban. Az Árazólap „műszaki leírás” megnevezésű oszlopában meghatározott
követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező terméket megajánlhat, mely ajánlatot Ajánlatkérő
egyenértékű teljesítésként elfogad, de a többlet megajánlás nem eredményez többlet pontot, nem jelent
előnyt. A műszaki leírásban megadott megjelölt termékek: Egyvödrös felmosó kocsi, osztott vödörrel, lappréssel
(árazatlan terméklista 25. sor) és a Kézi habosító berendezés (árazatlan terméklista 36. sor) illetve a megajánlása
esetén a felolvasólappal és a beárazott terméklistával együtt kérjük benyújtani - a szakmai ajánlat részeként - a
műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelés alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t: a
megajánlott termék fotóját illetve amennyiben rendelkezésre áll műszaki termékadatlapját/prospektusát.
14.) Ajánlatkérő jelen eljárásban élni kíván a Kbt. 114/A § -ban foglaltakkal, nevezetesen 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 a részvételi
jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az
ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
15.) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt -ben valamint a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak
az irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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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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Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (17281/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15831880242
Postai cím: Várna Utca 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Henrietta
Telefon: +36 705023110
E-mail: nagy.henrietta@bmszc.hu
Fax: +36 15858249
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmszc.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/EKR001059092022/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/EKR001059092022/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:
BMSZC Wesselényi takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001059092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

603

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Műszaki Technikum
Sportcsarnok épületének takarítására irányuló szolgáltatás beszerzése 18 hónapra” tárgyban, a
Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban foglaltak szerint.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi helyszínen köteles biztosítani a takarítási szolgáltatást:
• 1149 Budapest, Várna utca 23.
Nyertes Ajánlattevő a fenti helyszínen köteles biztosítani a takarítási szolgáltatást az alábbiak szerint:
Napi takarítás:
• munkanapokon: 1 fő 07:00 – 14:00
• munkanapokon: 1 fő 14:00 – 21:00
Nagytakarítás egy alkalommal:
• június 30. és augusztus 15. között (Ajánlatkérő által meghatározott, Ajánlattevő által visszaigazolt időben
a szerződés teljes időtartama alatt mindösszesen egy alkalommal.)
Fentiek alapján az alapszolgáltatás időtartama: 18 hónap. Fentiek képezik az Ajánlattevő által nyújtandó
takarítási alapszolgáltatást.
Az alapszolgáltatás nyújtása során fentieknek megfelelően a teljesítési helyszínen egyidejűleg 1 főnek kell
szolgálatot teljesítenie.
Az intézmény takarítandó helységei:
Az intézmény alapterülete:
• földszint: 152,74 m2
• küzdőtér: 670 m2
• emelet: 137,56 m2
______________________
Összesen: 960,3 m2
Ablakfelületek:
• üveg: 136 m2
• műanyag: 260 m2
______________________
Összesen: 396 m2 Állványozással és/vagy önjárós emelőszerkezettel és/vagy ipari alpin technikával
történő takarítása.
Eseti takarítás:
• maximum 600 óra/18 hó
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Eseti megrendelés:
Ajánlatkérő legfeljebb 600 óra mennyiségben eseti megrendelést adhat a takarítási feladatok ellátására
vonatkozóan, amennyiben működésével összefüggésben (pl. rendezvények lebonyolításának napján,
váratlan szennyeződések) az szükségessé válik. Az eseti megrendelés során elvégzendő feladatkör a
takarítási szolgáltatás vonatkozásában meghatározott alapszolgáltatással azonos. Ajánlatkérő az eseti
megrendelésben határozza meg, hogy mely időtartamban kívánja igénybe venni az eseti takarítást
teljesítő személy szolgáltatásait. Az eseti megrendelés keretében nyújtott takarítási szolgáltatás nettó Ft/
óra alapon kerül elszámolásra. Eseti megrendelés alapján egyszerre legfeljebb egy főre adhat Ajánlatkérő
megrendelést.
Nyertes Ajánlattevő az eseti szolgáltatást az ajánlatában megajánlott ajánlati áron köteles teljesíteni.
Az eseti szolgáltatás nyújtást Ajánlatkérő e-mailben megbízási munkalapon történő igénylés alapján,
legkésőbb a feladatellátást 48 órával megelőzően rendeli meg.
A beszerzendő szolgáltatás részletes meghatározását jelen Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
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
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 egy részére
történő ajánlattételt. A beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki,
sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel a folyamatos feladatellátáshoz szükséges
munkaszervezésre. A beszerzés részekre bontása Ajánlatkérőre nézve aránytalan terhet róna, továbbá
gazdaságilag nem lenne észszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
BMSZC W. Miklós Műszaki T. Sportcsarnok -takarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1149 Budapest, Várna utca 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Műszaki Technikum
Sportcsarnok épületének takarítására irányuló szolgáltatás beszerzése 18 hónapra” tárgyban, a
Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban foglaltak szerint.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi helyszínen köteles biztosítani a takarítási szolgáltatást:
• 1149 Budapest, Várna utca 23.
Nyertes Ajánlattevő a fenti helyszínen köteles biztosítani a takarítási szolgáltatást az alábbiak szerint:
Napi takarítás:
• munkanapokon: 1 fő 07:00 – 14:00
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• munkanapokon: 1 fő 14:00 – 21:00
Nagytakarítás egy alkalommal:
• június 30. és augusztus 15. között (Ajánlatkérő által meghatározott, Ajánlattevő által visszaigazolt időben
a szerződés teljes időtartama alatt mindösszesen egy alkalommal.)
Fentiek alapján az alapszolgáltatás időtartama: 18 hónap. Fentiek képezik az Ajánlattevő által nyújtandó
takarítási alapszolgáltatást.
Az alapszolgáltatás nyújtása során fentieknek megfelelően a teljesítési helyszínen egyidejűleg 1 főnek kell
szolgálatot teljesítenie.
Az intézmény takarítandó helységei:
Az intézmény alapterülete:
• földszint: 152,74 m2
• küzdőtér: 670 m2
• emelet: 137,56 m2
______________________
Összesen: 960,3 m2
Ablakfelületek:
• üveg: 136 m2
• műanyag: 260 m2
______________________
Összesen: 396 m2 Állványozással és/vagy és/vagy önjárós emelőszerkezettel és/vagy ipari alpin
technikával történő takarítása.
Eseti takarítás:
• maximum 600 óra/18 hó
Eseti megrendelés:
Ajánlatkérő legfeljebb 600 óra mennyiségben eseti megrendelést adhat a takarítási feladatok ellátására
vonatkozóan, amennyiben működésével összefüggésben (pl. rendezvények lebonyolításának napján,
váratlan szennyeződések) az szükségessé válik. Az eseti megrendelés során elvégzendő feladatkör a
takarítási szolgáltatás vonatkozásában meghatározott alapszolgáltatással azonos. Ajánlatkérő az eseti
megrendelésben határozza meg, hogy mely időtartamban kívánja igénybe venni az eseti takarítást
teljesítő személy szolgáltatásait. Az eseti megrendelés keretében nyújtott takarítási szolgáltatás nettó Ft/
óra alapon kerül elszámolásra. Eseti megrendelés alapján egyszerre legfeljebb egy főre adhat Ajánlatkérő
megrendelést.
Nyertes Ajánlattevő az eseti szolgáltatást az ajánlatában megajánlott ajánlati áron köteles teljesíteni.
Az eseti szolgáltatás nyújtást Ajánlatkérő e-mailben megbízási munkalapon történő igénylés alapján,
legkésőbb a feladatellátást 48 órával megelőzően rendeli meg.
A beszerzendő szolgáltatás részletes meghatározását jelen Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. alk. köv. igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
(hónap, min. 0 hó, max. 36. hó) 15
2 Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával bármely helyiségben (minimum 0
alkalom/hónap; maximum 2 alkalom/hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

606

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az eseti takarítási feladatok vonatkozásában az Ajánlatkérő az eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződés időbeli hatálya alatt 600 óra/18 hónap mennyiségben egyoldalú
nyilatkozatával jogosult megrendelésekkel élni, mely 600 óra/18 hónap opciós mennyiségnek minősül.
További részletek a szerződéstervezetben olvashatók.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti az értékelési résszempontokat és
súlyszámokat:
1.1. Napi takarítási feladatok elvégzésének havi átalánydíja (nettó Ft/hó) - Súlyszám: 50
1.2. Nagytakarítási munkák elvégzésének eseti díja (nettó Ft/alkalom) - Súlyszám: 10
1.3. Eseti takarítási feladatok elvégzésének óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám : 10
2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontja szerinti M/2.) alkalmassági minimumkövetelmény
igazolására bemutatott
szakembernek az M/2.) alkalmassági követelményben meghatározottakon felüli szakmai
többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) - Súlyszám: 15
3.Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával bármely helyiségben (minimum 0
alkalom/hónap; maximum 2 alkalom/hónap) - Súlyszám: 15
Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.7. pontjának kiegészítéseként rögzíti a szerződés teljesítésének kezdő
időpontjára vonatkozó rendelkezéseket:
A vállalkozási szerződés a teljesítés kezdő napjától számított 18 hónapos időtartamra jön létre. A szerződés
annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.
A teljesítés kezdő napja a szerződés hatályba lépését követő első naptári nap, de legkorábban 2023.
március 3. napja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem
állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell
igazolnia.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is
szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben
nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált
ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az Ajánlatkérő
a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió
bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás
esetén az Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban
nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (4)
bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §):
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy
jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
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eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. §
(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem kerül előírásra
a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem
kerül előírásra a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolni köteles az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya – a) takarítási szolgáltatás nyújtása;
b) állványozással és/vagy önjárós emelőszerkezettel és/vagy ipari alpin technikával történő takarítás
szolgáltatás nyújtása – szerinti szolgáltatásainak ismertetését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend 23. § rendelkezései alapján a 21. § (3) bek. a) pontjának esetét a Kbt.
Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alk. igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a szolgáltatás tárgya (a) takarítási szolgáltatás nyújtása; b) állványozással és/vagy önjárós
emelőszerkezettel és/vagy ipari alpintechnikával történő takarítás szolgáltatás nyújtása),
- a szolgáltatás mennyisége úgy, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek történő
megfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal),
- 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 alk. igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alk. min.követelményei között
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21/A. § szerint AK a telj. igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását
is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
Emelőgép (emelőszerkezet): Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású
szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes,
azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.
Ipari alpintechnika: a munkafeladat elvégzésének érdekében, nem állandóan és megszakításokkal
folytatott olyan munkavégzés, ahol a 2 méter szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely
megközelítése, az ott-tartózkodás, a munkafeladat végrehajtása és a munkahely elhagyása egyéni
védőeszközök és meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevételével (alpintechnikai
módszerrel) történik.
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M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megnevezése és szakmai tapasztalatának ismertetése
az alábbiak szerint.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alk. követelményt igazoló gazdasági szereplő
cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.
min.követelmény pontos - az eljárást megindító felhívásban meghatározott - számának megjelölésével
együtt.
A szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakmai önéletrajznak a szakember által saját kezűleg aláírt példánya
benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell legalább:
- a szakember nevét;
- a szakember által ellátott feladat helyét, időtartamát (év, hónap szerinti bontásban);
- a szakember által ellátott feladat tárgyát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen
megállapítható legyen az alk. min.köv.nek való megfelelés.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a min.köv., ott az
önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia (szakmai tapasztalat
kezdete év, hónap és szakmai tapasztalat vége év, hónap) azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt,
a min.követelménynek megfelelő tárgyú korábbi tapasztalat időtartamaiból kerül megállapításra és
igazolásra. A szakmai tapasztalat utolsó hónapja tekintetében AK legfeljebb az ajánlattételi határidő
lejártának napja szerinti hónapot veszi figyelembe azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejárta szerinti
hónapot egész hónapnak fogadja el, amennyiben a szakember az érintett hónapban is szerzett szakmai
tapasztalatot.
A min.követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
feladatok időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, vagyis az ugyanazon időszak alatt
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az
önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alk. követelményeknek való megfelelés.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát és az iskolai végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolatát.
Az előírt alk. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. 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 alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni
kell a kap. rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt – köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett,
a) legalább 9 hónapon keresztül folyamatosan, minimum 650 m2 alapterületen ellátott, takarítási
szolgáltatás nyújtására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített
referenciával és
b) legalább 290 m2 ablakfelületen állványozással és/vagy önjárós emelőszerkezettel és/vagy ipari alpin
technikával történő takarítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelő módon teljesített referenciával.
A referencia legfeljebb két szerződésből teljesíthető.
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Ajánlatkérő csak a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolgáltatásokat veszi figyelembe. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki legalább 36 hónapos takarítási tapasztalattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulás, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, a nyertes Ajánlattevő kötbért köteles fizetni. A
kötbér számítása naptári napokban történik.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése értelmében 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.
Nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítés tekintetében az Ajánlatkérő által meghatározott határidők
betartására.
Késedelmes teljesítésnek minősül, ha nyertes Ajánlattevő a szerződés vagy az eseti megrendelés szerint
megadott határidőben nem teljesít, így különösen a szerződésben vállalt szakmai kötelezettségek
nem megfelelő teljesítése (létszámhiány, szakképzetlen személyzet, a hiányzó munkaerő pótlásának
elmaradása, eseti megrendelésben meghatározott teljesítési időtartam be nem tartása).
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés teljes időtartamára, a szerződési késedelemmel érintett
ellenszolgáltatás nettó értékének 1%-a minden késedelemmel érintett naptári napra. A késedelmi
kötbér maximum 20 naptári napig kerül felszámításra, az ezt meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos
szerződésszegésnek tekinti. Ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz
intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, mely okán a nyertes Ajánlattevő
meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. A késedelmi kötbér maximuma érintett ellenszolgáltatás
nettó értékének 20%-a.
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, meghiúsulási
kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
Ajánlatkérő együttesen nem érvényesíthet meghiúsulási és késedelmi kötbért. A Ptk. 6:187. § (1)
bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését
kizárja.
Nyertes Ajánlattevő a szerződést hibásan teljesíti, amennyiben az általa teljesített szolgáltatás nem felel
meg a szerződésben, vagy a műszaki leírásban előírtaknak, kivéve a késedelmes teljesítés vonatkozásában
felsorolt eseteket.
A hibás teljesítés esetére a nyertes Ajánlattevő hibás teljesítésenként nettó 75.000, - forint/alkalom
összegű kötbért köteles az Ajánlatkérő részére megfizetni.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a hibás teljesítés mértéke eléri a 10. alkalmat, Ajánlatkérő
jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, mely esetben nyertes Ajánlattevő meghiúsulási
kötbér fizetésére kötelezett.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint történik.
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Kbt. 135. § (1) bekezdésére tekintettel a felek a szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó
jogszabályokat figyelembe véve rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a
teljesítésigazolás kiállításáról.
Számla benyújtására nyertes Ajánlattevő az alapszolgáltatás tekintetében havonta jogosult az Ajánlatkérő
által kiállított teljesítési igazolás alapján.
Ajánlatkérő az alapszolgáltatás ellenértékét havi rendszerességgel, az igazolt szerződésszerű teljesítést
követően utólag, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1) bekezdése szerint nyertes Ajánlattevő számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül
nyertes Ajánlattevő számlaszámára történő átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (2) bekezdését
alkalmazza.
Az opciós eseti takarítási feladatok elvégzésének óraalapú tényleges teljesítés alapján számított díja a
nyertes Ajánlattevő – Ajánlatkérő képviselője által igazolt – teljesítést követően kiállított számlájának
kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással kerül megfizetésre a nyertes Ajánlattevőnek.
A nagytakarítási feladatok elvégzésének óraalapú tényleges teljesítés alapján számított díja a
nyertes Ajánlattevő – Ajánlatkérő képviselője által igazolt – teljesítést követően kiállított számlájának
kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással kerül megfizetésre a nyertes Ajánlattevőnek.
Nyertes Ajánlattevő köteles haladéktalanul – a hiányok pontos megjelölésével – jelezni Ajánlatkérőnek,
ha az eseti megrendelés hiányos. Az ilyen jelzés elmulasztásából eredő kárért nyertes Ajánlattevő
felelősséggel tartozik.
Nyertes Ajánlattevő az eseti megrendelést köteles írásban, elektronikusan, haladéktalanul, de legkésőbb
24 órán belül visszaigazolni. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződés hatálya alatt kötöttnek
tekintendő, annak módosítására kizárólag a felek írásos megállapodása alapján kerülhet sor a Kbt.
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. Nyertes Ajánlattevő az általa
megajánlott ajánlati ártól nem térhet el.
Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja a szerződés teljesítése során.
A szerződés finanszírozása saját forrásból történik.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.
A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF
További információ a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben található.
Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja 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:
1. Ajánlatkérő a takarítási munka minőségének vizsgálata céljából Ajánlattevő megajánlása szerint,
legfeljebb havonta két alkalommal fluorescens technikával való ellenőrzést kíván lefolytatni. Részletek a
műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
2. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes Ajánlattevő rendelkezzen MSZ EN ISO 14001 szabványnak
megfelelő környezetirányítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvánnyal
vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § bekezdés szerinti egyéb, ezzel egyenértékű
környezetirányítási intézkedésre vonatkozó dokumentummal. Az erre vonatkozó tanúsítványt/
dokumentumot nyertes Ajánlattevő a szerződéshez mellékletként való csatolás végett köteles az
Ajánlatkérőnek a szerződés aláírásakor átadni. A tanúsítvány/dokumentum a szerződés mellékletét képezi.
Ajánlattevő ajánlatában köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, hogy nyertessége esetén a fentiek
szerinti tanúsítvánnyal legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog és azt Ajánlatkérő részére legkésőbb
a szerződéskötés időpontjában átadja. A tanúsítvány szerződéskötés időpontjáig való benyújtásának
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elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján Ajánlatkérő ez esetben
a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró
összegzésben azt megjelölte.
3. A nyertes Ajánlattevő felelősséggel tartozik az általa – beleértve az alkalmazottait, alvállalkozóit
is – munkavégzés közben a szerződés teljesítésének helyszínén okozott kárért. Az erre vonatkozó
szakmai felelősségbiztosítási szerződést jelen szerződéshez mellékletként való csatolás végett köteles
az Ajánlatkérőnek a szerződés aláírásakor átadni. A felelősségbiztosítási szerződés/kötvény a szerződés
mellékletét képezi. A fedezeti érték minimum: 10.000.000 Ft/év és 2.000.000 Ft/káresemény. Ajánlattevő
ajánlatában köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást köt vagy a meglévő biztosítási
szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti a fentieknek megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
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.
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IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/22 (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: 2022/08/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására az EKR rendszerben
kerül sor.
ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § rendelkezései és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § és 16. § rendelkezései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 200000
A befizetés helye: MÁK
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00335522-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az
Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára
(10032000-00335522-00000000) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén a közleményben
a következőket szükséges feltüntetni: „Ajánlati biztosíték – Wesselényi takarítási szolgáltatás 2022”.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
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Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési részszempont valamennyi alszempontja esetében fordított arányosítás, 2. értékelési
részszempont esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás, 3. értékelési részszempont
esetében pontkiosztás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus
úton elérhetővé teszi az EKR rendszerben, mely dokumentumok további szükséges információkat tartalmaznak.
1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak– a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében foglalt eltérésekkel –, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak az irányadóak.
2. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes információt. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdése szerint az EKR-ben
az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 3.
Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
Ajánlattevő viseli. 4. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát. Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14)
bekezdéseiben írtak szerint ellenőrizni. 5. Ajánlatkérő a bírálatot két szakaszban végzi a Kbt. 69. § szerint. Az
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja
a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági
szereplők bevonása esetén. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására Ajánlatkérő
a Kbt. 69. § (6) bekezdés szerint több Ajánlattevőt is felhívhat. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdését. 6. A felhívás III.1.3) M/1 és M/2. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb. 7. Az ajánlatot e felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési
Dokumentumok között esetlegesen felmerülő eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban külön ki nem emelt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok
kötelezően előírnak. Az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 8. Irányadó idő: Az eljárást
megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő figyelemmel az EKR rendszerben jelzett, rendszer által megadott
időre. 9. A Kbt. 114. § (4a) bek. alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbítására az 52. § (5) bekezdésében
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha
a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő
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lejártának napját megelőző legkésőbb harmadik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb ötödik napra esik. 10. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 11. Az ajánlat részeként
csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok: Felolvasólap, Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. alapján,
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra
tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén), Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a
Kbt. 62. § (1) bek. h)-k) és m) pontjai tekintetében, Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)
alpontja tekintetében, Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 17. § (2) bek. alapján,
A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat, A Kbt. 65. § (9) bek. szerinti
szerződés, előszerződés vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, Ajánlattevő
nyilatkozata az üzleti titokról, Ajánlattevő nyilatkozata a fordításról, Cégszerűen aláírt összefoglaló táblázat
a 2. értékelési részszempont vonatkozásában, Szakmai önéletrajz minta és rendelkezésre állási nyilatkozat
a 2. értékelési részszempont tekintetében, Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosításról, Ajánlattevő
nyilatkozata a Közbeszerzési Dokumentumok II.1.20.23. pontja tekintetében, Ajánlati biztosíték befizetését igazoló
dokumentum, Ajánlatot aláíró(k) aláírási
címpéldánya, A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazás, Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési
dokumentumok és a Kbt. szerinti kötelező egyéb nyilatkozatok, Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1)
bek. kb) pontja tekintetében, Ajánlattevő(k)/Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részére kibocsátott
referenciaigazolás VAGY Ajánlattevő(k)/Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) nyilatkozata(i) a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja tekintetében, Ajánlattevő(k)/Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek) nyilatkozata(i) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontjaszerint a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberekről az M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, Az M/2.) alkalmassági
követelmény igazolására igénybe venni kívánt szakember sajátkezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajza és
rendelkezésre állási nyilatkozata, Az M/2.) alkalmassági követelmény igazolására igénybe venni kívánt szakember
végzettséget igazoló iskolai oklevél egyszerű másolata.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (17282/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15831880242
Postai cím: Várna Utca 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Gabriella
Telefon: +36 705023063
E-mail: kovacs.gabriella@bmszc.hu
Fax: +36 15858249
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmszc.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/EKR001058372022/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/EKR001058372022/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:
BMSZC Neumann takarítás
Hivatkozási szám: EKR001058372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

618

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum tagintézménye
részére takarítási szolgáltatás beszerzése 12 hónapra.
Vállalkozási szerződés a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum
tagintézménye részére takarítási szolgáltatási feladatainak ellátására.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi helyszínen köteles biztosítani a takarítási szolgáltatást:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum
1144 Budapest, Kerepesi út 124.
Az intézmény alapterülete:
• földszint: 3 479 m2, ebből 2 925 m2 érintett a napi takarításban
• I. emelet: 1 088 m2 ebből 1 058 m2 érintett a napi takarításban
• II. emelet: 1 088 m2 ebből 1 032 m2 érintett a napi takarításban
• tornaterem ablakainak és a lépcsőház átrium feletti ablakainak emelőgépes és alpin takarítás
végrehajtása 276 m2
nagytakarítás keretében
Összesen: 5 655 m2 / napi szinten 5 015 m2 terület, ablaktisztítás emelőgépes és alpin technikával 276 m2
ebből különösen kiemelt fontosságú takarítandó helységek:
- a tornaterem és a 4db öltöző, mely összesen: 617 m2
- tanári-, tanulói WC blokkok (fsz.-i 3db, I. emeleti 4db, - II. emeleti 4db) összesen: 108 m2
Helyiségek funkció szerinti bontásban:
Tantermek, tanári szobák, gazdasági helyiségek, öltözők, közlekedők, aula, WC helyiségek, tornaterem,
könyvtár, orvosi szoba a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A takarítás fő típusai:
A Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott feltételekkel a takarítást
napi, illetve egyszeri „nagytakarítási” alkalommal az alábbiakban részletezettek szerint szükséges
elvégezni.
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.
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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 egy részére
történő ajánlattételt. A BMSZC Neumann János Informatikai Technikum egy épületben található, ezért
a részajánlattétel biztosítása a gazdasági észszerűséggel és a közpénzek hatékony felhasználásával nem
összeegyeztethető. A részajánlattétel lehetőségének biztosítása az elvégzendő szolgáltatás jellege miatt
(egymásra épülő, egymástól el nem választható teljesítés) nem lehetséges. A részajánlattétel negatívan
hatna a szerződés teljesítésének körülményeire, a folyamatos szolgáltatás akkor biztosítható, ha egy
Ajánlattevő látja el a feladatokat.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
BMSZC Neumann takarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1144 Budapest, Kerepesi út 124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum
tagintézménye részére takarítási szolgáltatási feladatainak ellátására.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi helyszínen köteles biztosítani a takarítási szolgáltatást:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum
1144 Budapest, Kerepesi út 124.
Az intézmény alapterülete:
• földszint: 3 479 m2, ebből 2 925 m2 érintett a napi takarításban
• I. emelet: 1 088 m2 ebből 1 058 m2 érintett a napi takarításban
• II. emelet: 1 088 m2 ebből 1 032 m2 érintett a napi takarításban
• tornaterem ablakainak és a lépcsőház átrium feletti ablakainak emelőgépes és alpin takarítás
végrehajtása 276 m2 nagytakarítás keretében
Összesen: 5 655 m2 / napi szinten 5 015 m2 terület, ablaktisztítás emelőgépes és alpin technikával 276 m2
ebből különösen kiemelt fontosságú takarítandó helységek:
- a tornaterem és a 4db öltöző, mely összesen: 617 m2
- tanári-, tanulói WC blokkok (fsz.-i 3db, I. emeleti 4db, - II. emeleti 4db) összesen: 108 m2
Helyiségek funkció szerinti bontásban:
Tantermek, tanári szobák, gazdasági helyiségek, öltözők, közlekedők, aula, WC helyiségek, tornaterem,
könyvtár, orvosi szoba a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A takarítás fő típusai:
A Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott feltételekkel a takarítást
napi, illetve egyszeri „nagytakarítási” alkalommal az alábbiakban részletezettek szerint szükséges
elvégezni.
Részletek:
A takarítási szolgáltatás 12 hónapos időszakra vonatkozik, az alábbi időbeosztás szerint:
• napi takarítás: 14 – 22 óráig (hétfőtől – péntekig)
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• nagytakarítás: nyári időszakban egy alkalommal a szerződés teljes időtartama alatt, melynek időpontja
előzetes egyeztetés szerint történik
Nyertes Ajánlattevő a nagytakarítási szolgáltatást az ajánlatban megajánlott ajánlati áron köteles
teljesíteni.
A nagytakarítási szolgáltatásnyújtást Ajánlatkérő külön rendeli meg Ajánlattevőtől a feladatellátást
minimum 72 órával megelőzően a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
Nyertes Ajánlattevő a nagytakarítási szolgáltatást köteles írásban, elektronikusan, haladéktalanul, de
legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni. A beszerzendő szolgáltatás részletes meghatározását jelen
Közbeszerzési Dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. alk. köv. igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
(hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
2 A takarítási munka fluoreszcens technikával történő minőségellenőrzésének vállalása bármely
helyiségben (minimum 0 alkalom/hónap; maximum 2 alkalom/hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés 12 hónapos időbeli hatálya legfeljebb 1 alkalommal, összesen
további 3 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb tizenöt nappal, egyoldalú nyilatkozattal,
írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt arról, hogy kíván-e élni a szerződés meghosszabbításának
lehetőségével. Amennyiben ez nem történik meg a fentiekben megjelölt határidőben, a szerződés a 12
hónapos, illetve az első alkalommal meghosszabbított időtartam lejártával szűnik meg.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
* Kiegészítés a II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
Ajánlatkérő az "Ár" tényező értékelési szempontját az alábbiak szerint részletezi.
1.1. Napi takarítási feladatok elvégzésének havi átalánydíja (nettó Ft/hó) 60
1.2. Nagytakarítási munkák elvégzésének díja (nettó Ft/alkalom) 10
Ajánlatkérő a minőségi értékelési szempontokat az alábbiak szerint részletezi.
2. A teljesítésben részt vevő, az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontja szerinti M/2.) alkalmassági
minimumkövetelmény
igazolására bemutatott szakembernek az M/2. alkalmassági követelményben meghatározottakon felüli
szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
3. A takarítási munka fluoreszcens technikával történő minőségellenőrzésének vállalása bármely
helyiségben (minimum 0 alkalom/hónap; maximum 2 alkalom/hónap) 15
**Kiegészítés a II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
ponthoz:
A vállalkozási szerződés a teljesítés kezdő napjától számított 12 hónapos időtartamra jön létre. A szerződés
annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.
A teljesítés kezdő napja a szerződés hatályba lépését követő első naptári 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 (közös ajánlattétel esetén közös
Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem
állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell
igazolnia.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is
szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben
nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált
ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az Ajánlatkérő
a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió
bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat
az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az
Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (4)
bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §):
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy
jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. §
(5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát,
az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem kerül előírásra
a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem
kerül előírásra a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolni köteles az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya – a) takarítási szolgáltatás nyújtása; b)
emelőgépes és/vagy alpin technikával elvégzett takarítási szolgáltatás nyújtása– szerinti szolgáltatásainak
ismertetését.
Emelőgépes és/vagy alpin technika alatt a következőket értjük:
Emelőgép (emelőszerkezet): Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású
szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes,
azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.
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Alpintechnika: a munkafeladat elvégzésének érdekében, nem állandóan és megszakításokkal folytatott
olyan munkavégzés, ahol a 2 méter szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely megközelítése,
az ott-tartózkodás, a munkafeladat végrehajtása és a munkahely elhagyása egyéni védőeszközök és
meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevételével (alpintechnikai módszerrel)
történik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 23. § rendelkezései alapján a 21. § (3) bek. a) pontjának esetét a Kbt.
Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alk. igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a szolgáltatás tárgya (a) takarítási szolgáltatás nyújtása; b) emelőgépes és/vagy alpin technikával
elvégzett takarítási szolgáltatás nyújtása),
- a szolgáltatás mennyisége úgy, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek történő
megfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal),
- 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 alk. igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alk. min.követelményei között
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21/A. § szerint AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia köv.ben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megnevezése és szakmai tapasztalatának ismertetése
az alábbiak szerint.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alk. követelményt igazoló gazdasági szereplő
cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.
min.követelmény pontos - az eljárást megindító felhívásban meghatározott - számának megjelölésével
együtt.
A szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakmai önéletrajznak a szakember által saját kezűleg aláírt példánya
benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell legalább:
- a szakember nevét;
- a szakember által ellátott feladat helyét, időtartamát (év, hónap szerinti bontásban);
- a szakember által ellátott feladat tárgyát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen
megállapítható legyen az alk. min.követelménynek való megfelelés.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a min.követelmény,
ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia (szakmai
tapasztalat kezdete év, hónap és szakmai tapasztalat vége év, hónap) azzal, hogy a szakmai tapasztalat a
felsorolt, a min.követelménynek megfelelő tárgyú korábbi tapasztalat időtartamaiból kerül megállapításra
és igazolásra. A szakmai tapasztalat utolsó hónapja tekintetében AK legfeljebb az ajánlattételi határidő
lejártának napja szerinti hónapot veszi figyelembe azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejárta szerinti
hónapot egész hónapnak fogadja el, amennyiben a szakember az érintett hónapban is szerzett szakmai
tapasztalatot.
A min.követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
feladatok időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, vagyis az ugyanazon időszak alatt
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az
önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alk. követelményeknek való megfelelés.
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Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát és az iskolai végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolatát.
Az előírt alk. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd. szereplőkre,
az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. 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 alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban
csatolni kell a kap. rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt – köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés telj.hez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés telj.nek időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett
a) legalább 7 hónapon keresztül legalább napi egyszeri rendszerességgel legalább 3 700 m2 területen
elvégzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített takarítási szolgáltatás nyújtására
vonatkozó referenciával és
b) legalább 200 m2 felületen emelőgépes és/vagy alpin technikával elvégzett, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített takarítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.
A referencia legfeljebb két szerződésből teljesíthető.
Ajánlatkérő csak a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolgáltatásokat veszi figyelembe. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő OKJ 31 853
07 1000 00 00 számú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, aki legalább
9 hónapos takarítás-szolgáltatási tapasztalattal rendelkezik. Minden megkezdett hónap egész hónapnak
számít.
*Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont kiegészítése:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28.
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és
hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az
Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az Ajánlatkérő
a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió
bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat
az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az
Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. .
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (4)
bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. §
(8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, – tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (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:
Kötbérek:
Meghiúsulás, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, a nyertes Ajánlattevő kötbért köteles fizetni. A
kötbér számítása naptári napokban történik.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése értelmében 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.
Késedelmi kötbér:
Nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítés tekintetében az Ajánlatkérő által meghatározott határidők
betartására.
Késedelmes teljesítésnek minősül, ha nyertes Ajánlattevő a szerződést a megadott határidőben nem
teljesíti, így különösen a szerződésben vállalt szakmai kötelezettségek nem megfelelő teljesítése
(létszámhiány, szakképzetlen személyzet, a hiányzó munkaerő pótlásának elmaradása, szerződésben
meghatározott teljesítési időtartam be nem tartása).
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés teljes időtartamára, a szerződési késedelemmel érintett
ellenszolgáltatás nettó értékének 1%-a minden késedelemmel érintett naptári napra. A késedelmi
kötbér maximum 20 naptári napig kerül felszámításra, az ezt meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos
szerződésszegésnek tekinti. Ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz
intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, mely okán a nyertes Ajánlattevő
meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. A késedelmi kötbér maximuma az érintett ellenszolgáltatás
nettó értékének 20%-a.
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A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, meghiúsulási
kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
Ajánlatkérő együttesen nem érvényesíthet meghiúsulási és késedelmi kötbért. A Ptk. 6:187. § (1)
bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését
kizárja.
Hibás teljesítési kötbér:
Nyertes Ajánlattevő a szerződést hibásan teljesíti, amennyiben az általa teljesített szolgáltatás nem felel
meg a szerződésben vagy a műszaki leírásban előírtaknak, kivéve a késedelmes teljesítés vonatkozásában
felsorolt eseteket.
A hibás teljesítés esetére a nyertes Ajánlattevő hibás teljesítésenként nettó 75.000, - forint/alkalom
összegű kötbért köteles az Ajánlatkérő részére megfizetni.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a hibás teljesítés mértéke eléri a 10 alkalmat, Ajánlatkérő
jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, mely esetben nyertes Ajánlattevő meghiúsulási
kötbér fizetésére kötelezett.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint történik.
A Kbt. 135. § (1) bekezdésére tekintettel a felek a szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó
jogszabályokat figyelembe véve rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a
teljesítésigazolás kiállításáról.
Számla benyújtására nyertes Ajánlattevő a napi takarítási alapszolgáltatás tekintetében havonta jogosult
az Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás alapján.
Ajánlatkérő a napi takarítási alapszolgáltatás ellenértékét havi rendszerességgel, az igazolt szerződésszerű
teljesítést követően utólag, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130. § (1) bekezdése szerint nyertes Ajánlattevő számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül
nyertes Ajánlattevő számlaszámára történő átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (2) bekezdését
alkalmazza.
A nagytakarítási szolgáltatás tekintetében az elszámolás (számlázás) egyszeri elszámolással történik.
Ajánlattevő a nagytakarítási szolgáltatás alapján esedékes számlájának benyújtására az Ajánlatkérő
által az adott nagytakarítási szolgáltatás vonatkozásában kiállított –Ajánlatkérő képviselője által igazoltteljesítésigazolás alapján jogosult az ajánlatában megajánlott ajánlati ár szerint. A kiállított számla a
kézhezvételtől számított 30 napon banki átutalással kerül megfizetésre a nyertes Ajánlattevő részére.
A nagytakarítási szolgáltatásnyújtást Ajánlatkérő külön rendeli meg Ajánlattevőtől a feladatellátást
minimum 72 órával megelőzően a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
Nyertes Ajánlattevő a nagytakarítási szolgáltatást köteles írásban, elektronikusan, haladéktalanul, de
legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni.
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendő, annak módosítására
kizárólag a felek írásos megállapodása alapján kerülhet sor a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban. Nyertes Ajánlattevő az általa megajánlott ajánlati ártól nem térhet el.
Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja a szerződés teljesítése során.
A szerződés finanszírozása saját forrásból történik.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.
A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF
További információ a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben található.
Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a 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:
1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők valamelyike) köteles cégszerűen aláírt
nyilatkozatot csatolni (a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott nyilatkozatminta alapján),
mely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai felelősségbiztosítást
köt vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti oly módon, hogy
az maradéktalanul eleget tegyen az alábbi követelményeknek és arról is, hogy a biztosítási szerződés
kiterjesztésének elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.
§ (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti
meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegzésben azt megjelölte. A nyertes Ajánlattevő
köteles szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni valamely, az Európai Unióban székhellyel és
Magyarországon legalább fiókteleppel, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező biztosító társasággal.
A biztosításnak fedezetet kell biztosítania legalább az alábbiakra:
- biztosítási szerződésben nem biztosított, harmadik személyeknek okozott személysérüléses és dologi
károkra,
- alvállalkozók által okozott károkra
A biztosításnak fedezetet kell biztosítania az Ajánlattevő és valamennyi közreműködője által okozott
károkra is.
A biztosításnak minimálisan a következő limiteket kell tartalmaznia: minimálisan 24 000 000,-Ft/év és
minimálisan 10 000 000,- Ft/káresemény.
2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők valamelyike) ajánlatában köteles cégszerűen
aláírt nyilatkozatot csatolni (a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott nyilatkozatminta alapján),
mely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog ISO 9001 vagy
azzal egyenértékű Minőségirányítási és ISO 14001 vagy azzal egyenértékű Környezetközpontú Irányítási
Rendszer tanúsítvánnyal. Az ISO minősítésének általános épülettakarítás, egyéb takarítás tevékenységekre
kell vonatkoznia.
A tanúsítványok szerződéskötés időpontjáig való benyújtásának elmaradása az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő ez
esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást
lezáró összegzésben azt megjelölte.
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
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/22 (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: 2022/08/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat(ok) felbontásának helye: az
ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül sor. https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § rendelkezései és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § és 16. § rendelkezései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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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: 200000
A befizetés helye: MÁK
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00335522-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt
ajánlati biztosíték adásához köti, amit az Ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban
meghatározott mértékben (nettó 500.000,- Ft) kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az
Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.
Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
fizetési számlájára (10032000-00335522-00000000) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés
esetén a közleményben a következőket szükséges feltüntetni: „Ajánlati biztosíték – Takarítási szolgáltatás Neumann 2022”.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az 1. értékelési részszempont valamennyi alszempontja esetében fordított arányosítás, 2. értékelési
részszempont esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás, 3. értékelési részszempont
esetében pontkiosztás módszerével.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az AF-ben nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy az AF mezőiben a
karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentok, a Kbt. és a 321/2015 (X.30.) korm.rend. rendelkezései
az irányadóak.
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1. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. §-ban foglaltak– a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel –,
valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak az irányadóak.
2. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek.
szerinti összes információt. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11. § (1) bek. szerint az EKR-ben az ajánlatkérőnek a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
3. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell EKR űrlap formájában Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. §
(2) bekezdésére vonatkozóan.
A Kbt. 66. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
4. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. §-a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. §
(1) bek.kb) pontja tekintetében.
5. Alvállalkozók megjelölése:
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell EKR űrlap formájában az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira
vonatkozó nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
A Kbt. 66. § (6) bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A megjelölés és igénybevétel nem érinti az Ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
A Kbt. 138. § (3) bek. alapján 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. Az ajánlatkérő részére e kötelezettség végrehajtásáról
külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamennyi Ajánlattevő) nevében
aláírásra jogosult vezető tisztségviselő, valamint az ajánlatban lévő valamely egyéb nyilatkozatot aláíró
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláírásra jogosult vezető tisztségviselő aláírási
címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (továbbiakban:
címpéldány) (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott okiratok) vagy ezekkel egyenértékű
dokumentumot. Ajánlatkérő egyenértékű dokumentumot kizárólag abban az esetben fogad el, ha a gazdasági
szereplő azért nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintával, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a letelepedés helye szerinti jogszabályok
alapján nem kötelező ilyen dokumentum a szabályszerű működéshez. Ajánlatkérő egyenértékűnek azt a
hatóság vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által kiállított dokumentumot tekinti, amely egyértelműen
tartalmazza a képviselő személy azonosítását, illetve aláírását (pl. hatósági igazolvány, útlevél, személyi
igazolvány). A címpéldány lehet másolat is és a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. 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 eredeti, hiteles
másolati, vagy egyszerű másolati példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak. Egyéni vállalkozó és magánszemély
ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt aláírás-mintát.
7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, amennyiben Ajánlattevő cégnek minősül, az ajánlathoz
csatolni kell EKR űrlap formájában arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy cégbíróság előtti változásbejegyzési eljárás
van-e folyamatban. Ha igen, akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
8. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell EKR űrlap formájában a nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlata
tartalmaz-e a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

631

9. Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
Ajánlattevő viseli.
10. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdéseiben írtak szerint ellenőrizni.
11. Ajánlatkérő a bírálatot két szakaszban végzi a Kbt. 69. § szerint. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. §
alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a
Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdés szerint több Ajánlattevőt is
felhívhat. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. A felhívás III.1.3) M/1 és M/2. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Debreceni Egyetem (17463/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.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/EKR001221172022/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/EKR001221172022/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:
DEK-1159 Cochleáris implantátum beszerezése
Hivatkozási szám: EKR001221172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

634

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33185300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
DEK-1159 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Fül – Orr - Gégészeti és Fej - Nyaksebészeti Klinika részére 6
db cochleáris implantátum beszerezése.
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 közbeszerzési eljárás egyféle implantátum beszerzésére
irányul, továbbá gazdaságilag is az egy ajánlattevővel való szerződéskötés indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
DEK-1159 Cochleáris implantátum beszerezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33185300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Fül – Orr - Gégészeti és Fej Nyaksebészeti Klinika (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
DEK-1159 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Fül – Orr - Gégészeti és Fej - Nyaksebészeti Klinika részére 6
db cochleáris implantátum beszerezése.
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A minimum követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek
részletezésre.
A beszerzés magában foglalja a teljesítési helyre történő szállítást is.
Csak gyári új, korábban használatban nem lévő termék ajánlható meg.
Jótállás időtartama: 120 hónap.
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás 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 hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a
dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Implantátum esetén maximális stimulációs ráta (másodpercenkénti
adatfrissítés)min. 60 000 pps- max. 80 000 pps előny a több 10
2 Processzor esetében saját jelfeldolgozású ellenoldali hallókészülék vezeték nélküli kapcsolódással az
implantátum felé (igen/nem) 10
3 Processzor esetében a bemeneti dinamika tartomány min. 75dB- max. 80dB előny a több 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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: 7
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában 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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja a kizáró
okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (3) -(4)
bekezdéseire.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa
nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének különkülön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(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.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz
meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától (lásd VI.4. pont) visszafelé
számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja
– év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye), szállítás tárgya,
szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11)-(12) bek., a Kbt. 67. § (3) bek. alapján kell eljárnia. Az ajánlatban meg
kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelést ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján az ajánlatában
kell igazolnia. A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 23. §-ára tekintettel a műszaki-szakmai alkalmasság
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással is igazolható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ében, továbbá a 114/A. § (4) bek.-ében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 4 db fül-orr-gégészeti implantátum szállításából
származó referenciával.
Az M.1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért darab szám több referenciával is teljesíthető.
Közbeszerzés tárgyán kívüli egyéb szállításokat is magában foglaló referenciák esetén, Ajánlatkérő
kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások szerződéses értékét veszi figyelembe az
ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban/ nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben
milyen arányban (százalékban) vett részt és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját
teljesítés arányát veszi figyelembe.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Ajánlattevő 1 db számlát jogosult kiállítani.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés
igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontjában és a 2013:V.tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglalt
feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel.
Nyertes ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
Az ajánlattétel, az elszámolás, átutalás, kifizetés pénzneme forint (HUF).
Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Mértéke 1 %/nap, alapja a nettó vételár.
Hibás teljesítési kötbér: Mértéke hibás teljesítésenként 5 %, alapja a nettó vételár.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke 20 %, alapja a nettó vételár.
A kötbér számítása során a nap fogalmán naptári napot ért AK, és minden megkezdett nap egész napnak
számít.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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: 2022/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.
68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az
ajánlattevők részére elérhetővé
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teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosság, 2. és 4. minőségi értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás,
3. minőségi értékelési szempont: pont kiosztás
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 ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) nyújthatóak be.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt
az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
3. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás
mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását
is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), Kbt. 66. § (6) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
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5. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó. A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja a kizáró
okok, az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak az
ajánlatban történő benyújtását.
6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
7. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
8. A Kbt. 41/A. § (1)-(3) bek. alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem
áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B. §
(2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó
követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani.
9. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. §
(4) bek.-e szerinti összes adatot.
10. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
11. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
12. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bek. e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (8) bek. teljesülése esetén ajánlatkérő köteles az eljárást
eredménytelenné nyilvánítani.
15. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony
ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az Ajánlatkérő által kiadott ártáblázatot beárazva
(cégszerűen aláírva, a kiadott minta szerint), konkrét típusmegjelöléssel, valamint a gyártó és a származási hely
feltüntetésével, valamint a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását
(gyártói /forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában Ajánlattevő által a termékről
összeállított ismertető) vagy magyar nyelvű termékkatalógusát, amelyekből Ajánlatkérő meg tudja állapítani,
hogy az Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban
szereplő műszaki követelményeknek.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
17. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő nyertes ajánlattevő részére valamennyi megajánlott
termékre vonatkozóan a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 9. § (2) bek.-e alapján a termékek megfelelőségét igazoló
gyártói megfelelőségi nyilatkozat és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvány
benyújtását.
18. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § és 114. § (6) bek.-ei szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti
„ésszerű időnek” a következőt tekinti: kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5.
munkanap, kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattételi határidő előtt 3. munkanap.
19. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott időpontokra a közép-európai
idő (CET) az irányadó. Ajánlatkérő napon naptári napot ért.
20. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám 00681.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (17443/2022)
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: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23186855208
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 46.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cséby Cséby Gabriella
Telefon: +36 204043873
E-mail: cseby.gabriella@gyorprojekt.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.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/EKR000184162022/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/EKR000184162022/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:
Kálóczy téri csónakház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000184162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

645

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kálóczy téri csónakház felújítása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkéró a részajánlattétel lehetóségét
nem biztosítja, mivel egyrészt az eljárás tárgyát képezó beruházás egy földrajzi terúleten
valósul meg, azaz a munkák múszaki egységet képeznek, egy munkaterületet lehet kialakítani,
másrészt fennállna a kockázat részekre bontás esetén, hogy a szerzódés teljesítése lehetetlen,
vagy technikailag bonyolult lenne, illetve az egy részre tórténó kiírás mellózése esetén
magasabb ajánlati ár mellett vállalnák az ajánlattevók a munkák elvégzését, továbbá,
az egyes részeket elnyeró kúlónbózó szerzódó felek koordinálása, egyúttmúkódése
veszélyeztetheti az egyes szerzódések megfeleló teljesítését. Továbbá, az ajánlatkéróre
a részekre bontás gazdaságossági, kóltséghatékonysági és a kózbeszerzési eljárás
eredményessége tekintetében is hátrányos lehet, valamint, az azonos helyszínre tekintettel - a
személyi és tárgyi feltételek biztosításának kónnyítése miatt - a nyertes ajánlattevónek a
munkák lefolytatásának megszervezése miatt is indokolt az egy részre tórténó ajánlattétel
elóírása.Az üzemeltetés, karbantartás és garancia miatt is indokolt az egy szerződés keretében való
megvalósítás. Az arculat egységessége is csak egyazon nyertes Ajánlattevő által biztosítható. Ajánlatkérő
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
folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan
szinten befolyásolja a beruházás teljes lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre
történő teljesítését.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kálóczy téri csónakház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45241000-8

Kiegészítő szójegyzék

45443000-4
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kálóczy tér, 10219 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési szerződés a „Zöld város kialakítása III. – Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben című
TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 számú pályázat keretében megvalósítandó Kálóczy téri Csónakház felújítási
munkálataira vonatkozik. A felújított épület alapterülete nettó 1.748,19 m2,
- Felújításra, hőszigetelésre kerül a homlokzat (nettó 375 m2), a homlokzati nyílászárók (57 db) cseréjével
(energetikai köv.: DD).
- Felújításra kerül az emeleti terasz, a külső lépcsők és korlátok. (nettó 187,79 m2)
- Teljes körűen felújításra kerül az emeleti szint, a tervben részletezett funkciókkal. (nettó 384,51 m2)
- A földszinten kialakításra kerül egy akadálymentes WC, és egy női-férfi öltöző. (nettó 522,17 m2)
- Az emeleten a toronyban meglévő lépcső elbontásra kerül és új lépcső készül a tető megközelítésére.
- Felújításra kerül a tetőszigetelés. (nettó 362,48 m2)
A környezet felújítása során az alábbi építési munkák történnek:
- Felújításra kerülnek a parkolók. (38 db)
- 15 db új parkolóhely kialakítása
- A meglévő beton térburkolat egy része elbontásra kerül, helyette zöldfelület kerül kialakításra. (nettó 190
m2)
- A Mosoni-Duna medrében kishajó kikötő készül 54 fm úszóművel (a szakági leírásnak megfelelően).
(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 felhívás III.1.3) M.1.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M.1.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M.1.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban írt időtartam a munkaterület átadásától számítottan kezdődik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a
jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok tekintetében
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm.rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania,
hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
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A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen
közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
P.1. A 321/2015. Korm.r 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata szükséges a felhívás
feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt
üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem
teljes üzleti évet 1 évnek tekintve).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgyából (épület építése és/ vagy felújítása és/vagy bővítése és/vagy átalakítása)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 350 000 000,Ft összeget.
Épület fogalma alatt ajánlatkérő a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja szerinti fogalmat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen
közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1.
Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.r 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a M/1. pont szerinti
minimumkövetelménynek való megfelelést annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével,
végzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásával kell
igazolnia, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:
— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést –
a nyilvántartásba vétel ténye által – ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara) által vezetett
nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok
csatolása nem – kizárólag a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata és
önéletrajza szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az
ellenőrzést lehetővé teszi [az önéletrajzban szükséges feltüntetni az aktuális mukahelyet, az elektronikus
elérési útvonalat és a tagi azonosító megadni, továbbá a jogosultság kódját, valamint a jogosultság első
megszerzésének időpontját (év/hónap pontossággal)]),
— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető
a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és
szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum
egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentumok csatolása nem – kizárólag a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozat és önéletrajza szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az
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ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [az önéletrajzban szükséges feltüntetni az aktuális
mukahelyet, valamint a jogosultság első megszerzésének időpontját (év/hónap pontossággal)]),
— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés – az adott
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő – ellenőrzése a szakember
által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a
végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik. Az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges
feltüntetni a szakmai tapasztalat időtartamát. Az önéletrajzban ebben az esetben is szükséges megadni
az aktuális munkahelyet, valamint az alkalmassági követelmény bekövetkezésének időpontját (év/hónap
pontossággal).
Más EU tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, az előírttal egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r 24. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M.1.1. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013
Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői
szakterületek 2. pont építési szakterület MV-É jelölésű – vagy azzal egyenértékű – felelős műszaki vezetői
kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.1.2. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013
Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3.
pont építménygépészeti szakterület MV-ÉG jelölésű – vagy azzal egyenértékű – felelős műszaki vezetői
kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.1.3. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013
Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5.
pont építményvillamossági szakterület MV-ÉV jelölésű – vagy azzal egyenértékű – felelős műszaki vezetői
kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Ajánlatkérő a fenti jogszabályban foglalt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Az előírt minimumkövetelmények között átfedés megengedett, ugyanazon szakember megjelölhető
mindhárom alkalmassági követelmény igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.
§ (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
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:
Alapja: nettó ajánlati ár.
Mértéke: 0,5 % minden késedelmes naptári nap után, maximum a nettó ajánlati ár 20%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Alapja: a nettó ajánlati ár.
Mértéke: 20%.
Jótállás: 60 hónap.
Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a szerződéstervezetben kerülnek kifejtésre.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. § meghatározottak szerint történik. A projekt utófinanszírozású. A
támogatás intenzitása: 100,000000%
Előleg: 5 % (előleg elszámolása az 1. részszámlában történik).
Számlázás: 4 db részszámla (15 %, 35 %, 55 % és 80 % készültségnél) és 1 db, 20 %-os végszámla.
Végszámla benyújtása a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően lehetséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. (3) és (5)-(6) bek.-re, illetőleg ajánlatkérő késedelme esetén a Ptk. 6:155.
§-ára.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. [Kbt. 135. § (1), (3), (4), (5), (6), (11) bek.]
• 2013. évi V. tv. [Ptk. 6:130. § (1)-(2)]
• 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.)
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban
foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt.
53. § (6) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 projekt keretében
többlettámogatásra irányuló igényt nyújtott be, a többlettámogatásról szóló döntés azonban még
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nem született meg. A többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont,
Kbt. 53. § (4) bekezdés]. A szerződés hatályba lépésének feltétele az érintett többlettámogatásra irányuló
igény elfogadása és a támogatói okirat módosításának aláírása. Amennyiben ajánlatkérő a szükséges
többletfedezetet bármilyen egyéb pénzügyi forrásból biztosítani képes, úgy e többletfedezetet biztosító
egyéb forrás rendelkezésre állásával is hatályba lép a szerződés.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a szerződéstervezet 12.13. pontjára:
"12.13. Jelen szerződés az utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának napján jön létre. Megrendelő a Kbt.
53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatta a Vállalkozót, hogy adott esetben a jelen közbeszerzési eljárással
kapcsolatosan (többlet)támogatásra irányuló igényt nyújt be. A (többlet)támogatásra irányuló igény
el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell
tekinteni, amelyre a Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont, Kbt. 53. § (4) bekezdés]. A szerződés hatályba lépésének
feltétele az érintett (többlet)támogatásra irányuló igény elfogadása és a támogatói okirat módosításának
aláírása. A szerződés hatálybalépésének napja ennek megfelelően a (többlet)támogatásra irányuló igény
elfogadásának a napja (amennyiben az később következik be, mint a szerződéskötés napja). Amennyiben
Megrendelő a szükséges többletfedezetet bármilyen egyéb pénzügyi forrásból biztosítani képes, úgy e
többletfedezetet biztosító egyéb forrás rendelkezésre állásával is hatályba lép a szerződés. Ez esetben
a Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával lép hatályba a szerződés. A Megrendelő nyilatkozatát írásban,
postai úton kell megküldeni a Vállalkozó részére. Ebben az esetben a szerződés hatályba lépésének az
időpontja a postai küldemény postára adásának a napja (amennyiben az később következik be, mint a
szerződéskötés napja).
Amennyiben a szerződés hatálya a fentiek alapján jelen szerződés aláírását követő 6. hónap utolsó
napjáig nem áll be, úgy jelen szerződés az ezt követő naptól kezdődően joghatályosan megszűnik, amiről
Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót."
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Karakterkorlátozás miatt részletesen a VI.3.9. pontban kerül feltüntetésre.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a Közbeszerzési
Dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás,
így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.)
rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
6. 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.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat a Kbt. rendelkezései tartalmazzák.
8. FAKSZ: dr. Radovits Viktor (lajstromszám: 01231).
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott
esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
10. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást tart a közbeszerzéssel érintett helyszín
megtekintése végett. A bejáráson nem történik konzultáció, gazdasági szereplők a bejárás során felmerült
kérdéseiket az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatás keretében tehetik fel. A helyszíni bejárás kezdete: 2022.
augusztus hónap 22. napján 10:00 óra, találkozó helyszíne: Győr, Kálóczy tér, 10219 hrsz. Kérjük az érdeklődő
gazdasági szereplőket, hogy a helyszíni bejáráson való részvételi szándékukat az EKR-en keresztül az „AETK Egyéb kommunikáció (AT)” eljárási cselekmény útján előzetesen jelezzék. Részvételi szándék jelzésének hiányában
a helyszíni bejárás elmarad.
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem
követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
12. Nyertes ajánlattevő köteles a munkaterület átadás időpontjára a teljesítés teljes időtartamára összkockázatú
(all risks típusú) építés-szerelés biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Mértéke: min. 150.000.000,- Ft / káresemény, és min. 400.000.000,- Ft / éves kártérítési limit.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot
alkalmazza.
Az „Ár” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, míg a minőségi részszempontok esetében pedig
egyenes arányosítás alapján történik az ajánlatok értékelése. Az értékelési módszerek részletes ismertetését az
egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ában meghatározottak szerint biztosítja azzal, hogy ha a hiánypótlással
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb
hiánypótlást elrendelni.
15. Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
16. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az Ajánlatkérő meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, Ajánlatkérő az egyenértékűséget az
általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
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17. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti az 1. értékelési részszempontokra tett megajánlások alátámasztásául
szolgáló dokumentumot [árazott költségvetés]
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, amelyeket a Kbt., és a kapcsolódó rendeletek kötelezően előírnak.
19. AK 5% tartalékkeretet kíván biztosítani. Részletesen lsd. szerződéstervezet.
20. Az eljárás nyelve: magyar
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Jászárokszállás Város Önkormányzata (17336/2022)
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: Jászárokszállás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732846216
Postai cím: Árpád Tér 1
Város: Jászárokszállás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Gábor
Telefon: +36 57531055
E-mail: nagy.gabor@jaszarokszallas.hu
Fax: +36 57531053
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszarokszallas.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/EKR001044722022/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/EKR001044722022/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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

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 Piactér felújítása Jászárokszálláson
Hivatkozási szám: EKR001044722022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

657

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek és műszaki tervek alapján a Jászárokszállás
Piaccsarnok bővítése és a Piac környezetének megújítása képezi a szerződés tárgyát. Az építési beruházás
két részben valósul meg:
1. rész: Piaci parkolók és közlekedési felületek építése
A kivitelezés során a Piactér utcában 5 db új párhuzamos kialakítású személygépkocsi parkolóhely kerül
megépítésre. Ezzel szemben az út túl oldalán meglévő burkolaton további 6 db parkoló állás kijelölésére
kerül sor burkolatjel festéssel.
A környezet rendezése érdekében készül még térburkolat - rendszerkövekből - 8 cm-es vastagsággal:
130,0 m2 mennyiségben.
2. rész: Piaccsarnok bővítése
A kivitelezés során Jászárokszállás, Piactér 2. sz. (hrsz. 2761/2) alatt a meglévő csarnok bővítésére kerül
sor egy oldalon 2-2 m szélességben, illetve a csarnok hosszirányú bővítése minimum 12 m hosszban, a
hullámpala héjazat cseréjével.
Bővítmény területe: 252,17 m2
A fejlesztés alkalmával akadálymentesítésre, napelemek és kamerák elhelyezésére is sor kerül.
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedélyek, a
műszaki terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Piaci parkolók és közlekedési felületek építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

658

Kiegészítő szójegyzék

45233252-0

További tárgyak:
45233270-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászárokszállás belterületén a: 2756. és 2761/2. hrsz-ú ingatlanokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Jászárokszállás
belterületén parkolók építése, kijelölése és térkő burkolat kivitelezése a Piaccsarnok környezetében.
1.1. Piaci parkolók építése (2756 hrsz.)
A kivitelezés során a 2765 hrsz-ú Piactér utcában 5 db új párhuzamos kialakítású személygépkocsi
parkolóhely kerül megépítésre a piactér végénél a padka felhasználásával. Valamint ezzel szemben az út
túl oldalán meglévő burkolaton további 6 db parkoló állás kijelölésére kerül sor burkolatjel festéssel.
Tájékoztató mennyiségek:
Bitumenes burkolat készítés: 164,0 m2
Forgalomterelő félgömb útszegélykő elem beépítése 60 cm hosszú elemekből: 75,5 m
Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel: 18,7 m2
Tervezett pályaszerkezet:
- 5 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 5 cm AC16 aszfalt kötőréteg
- 20 cm FZKA zúzottkő útalap
- 15 cm homokos kavics ágyazat
bontandó: járdaburkolat, padka és alapja:
1.2. Térkő burkolat kialakítása (2761/2 hrsz.)
Tájékoztató mennyiségek:
Süllyesztett szegély készítése: 45,0 m
Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal: 130,0 m2
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedély, a műszaki terv és a tételes árazatlan
költségvetési
kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) 20
2 A kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24) hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / 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: vagy napban: 240
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: VP6-7.2.1.1-20
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos pontot ad - a minőségi szempontra bemutatott szakember releváns
szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24
hónapban határozza meg.
II.2.1) Elnevezés:
Piaccsarnok bővítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászárokszállás belterületén a Piactér 2. szám alatti (2761/2. hrsz-ú)
ingatlanokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a meglévő piaccsarnok
bővítésére kerül sor egy oldalon 2-2 m szélességben, illetve a csarnok hosszirányú bővítése minimum 12 m
hosszban, a hullámpala héjazat cseréjével együtt.
A fejlesztés alkalmával akadálymentesítésre, napelemek és kamerák elhelyezésére is sor kerül.
A fejlesztéssel érintett ingatlan teljes közműellátottsággal rendelkezik.
Helyiségjegyzék (terület kimutatás)
- piaci árusító felület meglévő 439,18 m2
- piaci árusító felület bővítmény 243,62 m2
- raktár belső térkialakítás 6,03 m2
- hűtő tároló belső térkialakítás 2,52 m2
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Összesen: 691,35 m2
Főbb munkanemek:
Építészeten belül:
- Zsaluzás és állványozás; irtás, föld- és sziklamunka; síkalapozás; helyszíni beton és vasbeton munka; fémés könnyű épületszerkezet szerelése; falazás és egyéb kőművesmunka; vakolás és rabicolás; tetőfedés;
hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítése; bádogozás; fa- és műanyag szerkezet elhelyezése;
fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése; üvegezés; felületképzés; kőburkolat készítése;
útburkolatalap és makadámburkolat készítése; környezetvédelmi berendezések, mentesítések;
Gépészeten belül: Közműcsatorna-építés; épületgépészeti csővezetékek, szerelvények és berendezések
szerelése;
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés; épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) (kamerák
elhelyezése);
Megújuló energiahasznosító berendezések telepítése (napelemek);
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedély, a műszaki terv és a tételes árazatlan
költségvetési
kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) 20
2 A kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24) hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-20
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos pontot ad - a minőségi szempontra bemutatott szakember releváns
szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24
hónapban határozza meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában
foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolni.
A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó
és a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
Az igazolási módok tekintetében előírt nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell megtenni az
űrlapok kitöltésével.
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő az
igazolások, nyilatkozatok
benyújtása tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében
foglaltakra is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64. § (1) és (2) bekezdése
alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Mind két
részre azonos módon alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő nincs bejegyezve az irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásában, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdésében
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foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatban az ajánlattevő részenként azonos módon - csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot csatolni, a
nyilvántartásban való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében igazolást kell benyújtani, hogy a 2014/ 24/EU irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott mellékletben foglalt
követelményeknek megfelel.
Ez utóbbi esetben a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az érintett
gazdasági szereplők az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására nyújtsák be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Részenként azonos módon:
Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése
értelmében a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági
követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az Ajánlattevők, adott
esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetek a részletes adatokat tartalmazó igazolásaikat az alábbiak szerint
kötelesek benyújtani:
M.1. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb figyelemmel az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakra - teljesített építési
beruházásainak a szerződést kötő másik fél által adott igazolás (referencia igazolás)
benyújtásával köteles igazolni.
A Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás tartalmazza legalább:
a) az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (különös tekintettel az alkalmassági feltételként
előírtakra);
c) a teljesítés idejét – kezdő és befejező időpontját ( év/hónap/nap pontossággal megjelölve) - és helyét;
d) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
e) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e;
f) a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét. (A referencia tárgyát
legalább olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául szolgáló szerződést közös ajánlattevőként
teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a
szerződés mely részeit teljesítette. Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért építési
beruházáson kívül további munkákat is tartalmazott, kérjük a szerződés tárgyát erre tekintettel
megbontva bemutatni a releváns építési munkák értékének feltüntetésével.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §
(5) bekezdésében foglaltakat is.
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M.2. Alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő az
alábbiak szerint köteles igazolni: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének és szakmai tapasztalatának
ismertetése, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakembert bemutató
szakmai önéletrajz mellett csatolandó:
a) szakember iskolai végzettségét igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata,
b) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal kell feltüntetni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ez esetben
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az M.2 pontban előírt szakember tekintetében amennyiben a megnevezett szakember már
szerepel a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara tervező-szakértő
névjegyzékében az alkalmasság tekintetében releváns - vagy azzal egyenértékű - felelős
műszaki vezetői rész-szakterületen, úgy a hivatkozott alkalmassági feltételnek való megfelelés
ezáltal is igazolható.
Ebben az esetben a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatának benyújtása nem szükséges,
valamint az alkalmasság
igazolásához szükséges szakmai tapasztalat bemutatása sem szükséges a szakmai önéletrajzban. A
jogosultság érvényességét
Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes kamara nyilvános adatbázisából.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), (11-12) bekezdésében és a 67. § (3) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 69. § (11a)
bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven
(96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - a szerződések számától
függetlenül - az
1. rész esetében: legalább 100 m2-es felületen megvalósított parkoló és/vagy közlekedési út építési és/
vagy felújítási és/vagy bővítési referenciával, amely során a létesítmény teljes pályaszerkezeti (kopóréteg,
kötőréteg, útalapréteg és ágyazati réteg ) rétegrenddel valósult meg.
2. rész esetében: legalább 180 m2 alapterületen megvalósított épület és/vagy csarnok kivitelezésére
(meglévő épület és/vagy csarnok kivitelezése - építése és/vagy helyreállítása és/vagy korszerűsítése és /
vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása - és/vagy új épület és/vagy csarnok megépítése)
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia munkával.
Az előírt referencia mennyiség több szerződésből is teljesíthető.
M.2.1. Ajánlattevő az 1. rész esetében alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítéséhez
nem rendelkezik legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII .11.) Korm.
rend. 1.sz. mell. VI. Felelős műszaki vezetés fejezet, 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki
vezetői szakterületek 2. pont szerinti közlekedési szakterület MV-KÉ jelölésű vagy a 3. pont szerinti
közlekedési részszakterület MV-KÉ-R jelölésű felelős műszaki vezetői kategória szerinti szakmagyakorlási
jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti - vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel.
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M.2.2. Ajánlattevő a 2. rész esetében alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítéséhez
nem rendelkezik legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII .11.) Korm.
rend. 1.sz. mell. VI. Felelős műszaki vezetés fejezet, 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői
szakterületek, 2., 3.pont szerinti építési részszakterület MV-É vagy MV-É-R jelölésű - vagy előzőekkel
egyenértékű - felelős műszaki vezetői kategória szerinti szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges
képesítési minimumkövetelmény szerinti - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és a szükséges
szakmai gyakorlati idővel.
Az alkalmasság tekintetében megnevezett szakember pontos fogalmi értelmezését a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mind két részre azonos módon:
- Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napja után a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás
(nettó vállalkozói díj) 0,6 %-a
mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér max. mértéke a szerződés szerinti nettó
ellenszolgáltatás (nettó
vállalkozói díj) 20 %-a lehet.
- Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 20 %-a.
- Jótállási kötelezettség: A kötelező jótállás 36 hónap. Az ajánlattevő ajánlatában - értékelési szempont többlet jótállási időtartamot vállalhat. Az ajánlattevő jótállási kötelezettségét a kötelező és az ajánlatában
vállalt többlet jótállási
időtartam összessége adja.
Az így meghatározott jótállási kötelezettségen túl a Vállalkozó köteles a lakásépítéssel kapcsolatosan
kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm.rendelet szerinti jótállást is biztosítani minden olyan
esetben, ahol a hivatkozott jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg az előző
bekezdésben meghatározott jótállási időtartamtól.
- A jólteljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 3 %-a.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mind két részre vonatkozóan:
A szerződés finanszírozása kisebb részt önerőből, nagyobb részt a VP6-7.2.1.1-20. számú pályázatból az
elszámolható költség mértékéig – utófinanszírozással – történik. Támogatási intenzitása: 90 %
Előleg: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő
mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése tekintetében a közbeszerzési dokumentumban
leírtak szerinti részletekben kíván megállapodni:
1. rész esetében: 1 rész-számla (a teljesítés 50 %-ánál) és egy végszámla;
2. rész esetében: 4 rész-számla (a teljesítés 15-40-60-80 %-ánál) és egy végszámla.
A finanszírozás a kifizetés szabályai és a következő jogszabályok alapján történik:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet,
- 2013. évi V. törvény,
- 2007.évi CXXVII. törvény
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
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- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
A részletes fizetésifeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR útján
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a és a 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
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Ajánlati ár: fordított arányosítás; Minőségi szempontok: 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. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a helyszín mindenki számára szabadon
megtekinthető.
2. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező
dokumentumokat kizárólag az EKR-en keresztül lehet benyújtani.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdése
alapján azonban az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban
nemszereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
4. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet
11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő által előkészített űrlap kitöltésével kell tartalmaznia. A
felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
6. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek)
az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre
jogosult(ak)
aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a
cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég
képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás.
Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által
megküldött igazolást.
9. Felelősségbiztosítás: A 322/ 2015. Kr. 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb
a
szerződéskötés időpontjára teljes körű építés-szerelésbiztosítást (C.A.R.) kell kötnie (vagy meglévő
felelősségbiztosítását
kiterjesztenie) a szerződés teljesítésének időtartamára az 1. rész esetében min. 7 millió Ft/év és 2 millió Ft/
káresemény, a 2. rész esetében min. 100 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény értékhatárig az útmutatóban
előírtak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát az útmutatóban előírt feltételeknek
megfelelő felelősségbiztosításra vonatkozóan.
10. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
11. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat
be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a benyújtandó iratok jegyzékében megjelölt valamennyi nyilatkozatot és
dokumentumot.
13. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció
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használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai
szerint.
14. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, ami alapján az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az
alkalmassági/értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak hiánypótlására nincs
lehetőség, és az ajánlat érvénytelennek minősül.
17. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmény: M.1., valamint
az M.2.1. és M.2.2. pont.
18. Ahol az ajánlatkérő a benyújtandó nyilatkozatokhoz az EKR-ben mintaként rendelkezésre álló elektronikus
űrlapot biztosít, az
ajánlattevő ezen nyilatkozatokat az elektronikus űrlapok alkalmazásával köteles benyújtani.
19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot
alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek
történő megfelelés
egyidejű ellenőrzését, így az M.2. alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már
az ajánlatok (2)
bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez
kapcsolódó igazolások
benyújtására, tehát azokat ajánlattevőnek már az ajánlat részeként be kell nyújtania!
20. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet, a 322
/2015. (X.30.) Korm.rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) előírásai szerint kell eljárni.
21. Az eljárásban közreműködő FAKSZ neve: Márkus Pál (Lsz.:00385
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Lajosmizse Város Önkormányzata (17384/2022)
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: Lajosmizse Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724612203
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Légrádyné dr. Kerényi Petra
Telefon: +36 16195285
E-mail: drkerenyi@kr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lajosmizse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lajosmizse.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/EKR001116292022/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/EKR001116292022/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:
Útépítés (Kodály Zoltán utca)
Hivatkozási szám: EKR001116292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

671

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett útburkolat hossza: 683,66 méter.
Az építési beruházás engedélyköteles, az útépítési engedély az ajánlattételhez kiadásra kerül.
Főbb mennyiségi jellemzők:
Aszfaltburkolat bontása törmelékre. Feltételezett szerkezeti vastagság: 40 cm, 1887 m2 felület.
Távközlési oszlop áthelyezése légvezetékkel. 2 db.
Közmű feltárás kézi erővel, közmű kezelői szakközeg jelenlétének biztosításával. (Szennyvíz, ivóvíz,
elektromos kábel, földgázvezeték). Feltárás 12 helyen. 54 m3
Fa kivágása, darabolása, elszállítás 10 km távolságra, gyökérzet eltávolításával. 42 db
Akna fedlap szintrehelyezés 6 db
Tükör felület készítés 4.381 m2
Padka készítés 776,5 m2
Szikkasztó rendszerű földárok rézsűképzése. 1847 m2
Felépítményi munkák
M20 j. mechanikai stabilizációs útalap készítése, 30 cm vtg.- ban. 1167,43 m3
Kiékelő zúzalék hengerlés / 0/20/ készítése 5 cm vtg.- ban, mészkő zúzalékból. 177,25 m3
Ac - 11 kopó aszfalt réteg beépítés 6.0 cm vtg.- ban, útburkolat felületén. 192 m3
"K" szegély építése előregyártott betonelemekből, 15 - 25 cm vtg. C15-16/kk minőségű monolit beton
megtámasztó gerendával. 362 m3
Nemesített padka készítése 15 cm 30/50 zúzottkőből. 74 m3
Nemesített padka felületén kiékelő zúzalék hengerlés, 5/20 zúzottkőből. 25 m3
Csapadékvíz elvezetés
Zúzottkő szivárogtató készítése földmunkával. ( 30/50 mérettel ), Padka alatti szivárogtató, Árok alatti
szivárogtató borda készítés földmunkával. 178 m3
Terfil 100. tip. avagy ezen típussal megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező geotextília beépítés.
688 m2
Tokos betoncső építése mederben, meglévő cső csatlakoztatásával, 70 cm átmérővel. 8 fm
Egyéb munkák
Fa ültetése (5 - 7 éves) 70 db
A Nyertes ajánlattevőt a zöldfelületek kialakítása vonatkozásában az ültetéstől számított második
vegetációs időszak kezdetéig jótállási kötelezettség terheli.
Részletesen a műszaki leírásban.
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II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés
tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a
beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, az egyes munkálatok nagyfokú hasonlósága
és egyezősége, valamint az organizáció és a határidő szempontja nem teszik lehetővé a részekre történő
ajánlattételt.A kivitelezés tárgyát képező munka műszaki-funkcionális egységet képez, a beruházás
munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, mind jogi, mind pénzügyigazdasági szempontból ésszerűtlen a szakaszolás.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Útépítés (Kodály Zoltán utca)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6050 Lajosmizse, HRSZ.:2577/16, 1589/1, 2581/2, 2583/2, 2582/2,
2605/7, 2605/10, 2606/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett útburkolat hossza: 683,66 méter.
Az építési beruházás engedélyköteles, az útépítési engedély az ajánlattételhez kiadásra kerül.
Főbb mennyiségi jellemzők:
Aszfaltburkolat bontása törmelékre. Feltételezett szerkezeti vastagság: 40 cm, 1887 m2 felület.
Távközlési oszlop áthelyezése légvezetékkel. 2 db.
Közmű feltárás kézi erővel, közmű kezelői szakközeg jelenlétének biztosításával. (Szennyvíz, ivóvíz,
elektromos kábel, földgázvezeték). Feltárás 12 helyen. 54 m3
Fa kivágása, darabolása, elszállítás 10 km távolságra, gyökérzet eltávolításával. 42 db
Akna fedlap szintrehelyezés 6 db
Tükör felület készítés 4.381 m2
Padka készítés 776,5 m2
Szikkasztó rendszerű földárok rézsűképzése. 1847 m2
Felépítményi munkák
M20 j. mechanikai stabilizációs útalap készítése, 30 cm vtg.- ban.1167,43 m3
Kiékelő zúzalék hengerlés / 0/20/ készítése 5 cm vtg.- ban, mészkő zúzalékból. 177,25 m3
Ac - 11 kopó aszfalt réteg beépítés 6.0 cm vtg.- ban, útburkolat felületén. 192 m3
"K" szegély építése előregyártott betonelemekből, 15 - 25 cm vtg. C15-16/kk minőségű monolit beton
megtámasztó gerendával. 362 m3
Nemesített padka készítése 15 cm 30/50 zúzottkőből. 74 m3
Nemesített padka felületén kiékelő zúzalék hengerlés, 5/20 zúzottkőből. 25 m3
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Csapadékvíz elvezetés
Zúzottkő szivárogtató készítése földmunkával. ( 30/50 mérettel ), Padka alatti szivárogtató, Árok alatti
szivárogtató borda készítés földmunkával. 178 m3
Terfil 100. tip. avagy ezen típussal megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező geotextília beépítés.
688 m2
Tokos betoncső építése mederben, meglévő cső csatlakoztatásával, 70 cm átmérővel. 8 fm
Egyéb munkák
Fa ültetése (5 - 7 éves) 70 db
A Nyertes ajánlattevőt a zöldfelületek kialakítása vonatkozásában az ültetéstől számított második
vegetációs időszak kezdetéig jótállási kötelezettség terheli.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli,
útépítési munkák során szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
48 hónap) 15
2 Épített elemekre vonatkozó jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 36 hónap, max: 60
hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 190
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023
II.2.13) További információ
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, útépítési
munkák során szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.: 48
hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Épített elemekre vonatkozó jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 36
hónap, max.: 60 hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,
vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
- (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Irányadó a Kbt. 114./A. § és a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja,
hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok
benyújtásával tartozik igazolni:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse annak
a szakembernek a nevét, végzettségét, illetve képzettségét, gyakorlatát, akit Ajánlattevő be kíván vonni
a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő
benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési
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jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem
szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó
(amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmassági követelmény körében előírt szakmai gyakorlati idő
bemutatása nem szükséges, a bejegyzés ténye és a nyilvántartás adatai alapján Ajánlatkérő automatikusan
úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik, ugyanakkor az önéletrajzban kötelesek feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát
és a jogosultság megszerzésének idejét), amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés
teljesítése során rendelkezésre fog állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
M.2.: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciaigazolást. A referenciaigazolást olyanadattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság
megállapítható legyen.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
-az építési beruházás tárgya, mennyisége
-teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
-teljesítés helye
-a szerződést kötő másik fél neve, címe
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 23.§-a alapján a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagytevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell,hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a
nyertes közösajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy
az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vettajánlattevő részéről az ismertetett
építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki
az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az igazolást benyújtó által végzett
teljesítés arányáról.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését
is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek
az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
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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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi
követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:
- 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.1. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt
megelőző évben nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 450
m útépítésre irányuló referenciával.
Ajánlatkérő útépítés alatt az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pont szerinti fogalmat érti („útépítése: a
műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítása, átépítése, felújítása vagy
korszerűsítése”)
Az alkalmassági követelményben előírtak legfeljebb 2 szerződésből igazolhatóak.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1.-M.2.
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az
Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 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) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Irányadó a Kbt. 114/A. § (4) bekezdés
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül
- maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári naponként a szerződés szerinti nettó ellenérték 0,5%-a,
maximum 20 napi tétel
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 15%-a.
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Jótállás: Zöldfelületek kialakítása vonatkozásában: az ültetéstől számított második vegetációs időszak
kezdetéig
Épített elemek vonatkozásában: min 36 hónap (értékelési szempont)
Épített elem alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: az 1997. évi LXXVIII. törvény I. fejezet 2. § 8. pontjában
megfogalmazott építmény, illetve ennek tartozéka.
Biztosíték:
Teljesítési biztosíték: 5%
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Részszámlázás: A Nyertes ajánlattevő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Előleg: A teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő előleg igényelhető.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint.
Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §.
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás
Támogatás intenzitása: 100,000000%
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

678

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/31 (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: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint,
figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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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:
Karakterkorlátozás miatt a felhívás II.2.13) rovatában.
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. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő
nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
2. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V.
törvény 9. §), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további
információ a KD-ban);
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap);
- meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
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3. A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók.
6. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján fenntartott!
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
8. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján.
9. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
13. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti.
Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
14. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.1 pontjában
meghatározott szakember és szakmai többlettapasztalata bemutatását [név, képzettség/ végzettség, szakmai
többlettapasztalat]. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. sz. értékelési szempontra tett
megajánlás esetén a szakember ajánlatban történő megnevezése kötelező, ennek elmaradása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi!
15. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles –legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek
minimális kártérítési összege 50.000.000, - Ft/év és 15.000.000, - Ft/káresemény.
16. Támogatás intenzitása: 100,00000%
17. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, valamint az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
18. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:
• Árazott költségvetés
19. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi
rendelkezések írnak elő.
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
20. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
AK az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való
megfelelést vizsgálja.
FAKSZ: dr. Légrádyné dr. Kerényi Petra, lajstromszám: 01413
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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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Szeghalom Város Önkormányzata (17198/2022)
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: Szeghalom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725314204
Postai cím: Szabadság Tér 4-8.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsári József polgármester
Telefon: +36 66371342
E-mail: muszak@szeghalom.hu
Fax: +36 66371623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja
Nemzeti azonosítószám: 15804532204
Postai cím: Tildy Zoltán Utca 19-21.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh-Csák Erika
Telefon: +36 303374698
E-mail: csakerika1981@gmail.com
Fax: +36 66473610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
Nemzeti azonosítószám: 15346274204
Postai cím: Tildy Zoltán Utca 30.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Klára
Telefon: +36 203601024
E-mail: konyvtar.szeghalom@gmail.com
Fax: +36 66371543
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Szeghalom Város
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092642022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092642022/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):
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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
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 beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001092642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő közintézményei II.2.3) szerinti fogyasztási helyei számára a magyar átviteli hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, földgáz energia versenypiaci beszerzése teljes ellátásalapú földgázadásvételi szerződés keretében.
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A közbeszerzés mennyisége (szerződött földgáz mennyiség): 39.800 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) 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:
Intézményműködtető Központ gáz beszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szeghalom Tildy utca 19, és Ady Endre utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő közintézménye (Szeghalom Város Önkormányzata Intézményműködtető Központja) a II.2.3)
szerinti 2 fogyasztási helye számára a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, földgáz
energia versenypiaci beszerzése teljes ellátásalapú földgáz-adásvételi szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége (szerződött földgáz mennyiség): 19.800 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
Az alábbi értékelési szempontok
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Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 adott esetben a szerződött földgáz mennyiség 20%-nak megfelelő plusz
rendeléssel élhet.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
2.) A szállítandó áru minőségét és jellemzőit AK olyan részletességgel meghatározta, hogy a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Művelődési és Szabadidőközpont gáz beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szeghalom, Szabolcs vezér utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő közintézménye (Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény) II.2.3) szerinti fogyasztási helye számára a magyar átviteli hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, földgáz energia versenypiaci beszerzése teljes ellátásalapú földgáz-adásvételi
szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége (szerződött földgáz mennyiség): 20.000 m3 (A mennyiség m3-ben kifejezett
értéke gáztechnikai normál állapotban, azaz 15 C hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson értendő.)
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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
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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 adott esetben a szerződött földgáz mennyiség 20%-nak megfelelő plusz
rendeléssel élhet.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
2.) A szállítandó áru minőségét és jellemzőit AK olyan részletességgel meghatározta, hogy a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt.
74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozó 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. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet Kr. 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kell eljárnia a kizáró okok tekintetében.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján
előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek
benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőknek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot
benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a Kr. 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 h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő
a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kb. 69.
(11a) bekezdésében, valamint a 35. § (2a) bekezdésben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás számításának alapja a jelen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által az
ajánlatban (Részletes ártáblázat) megjelölt ár.
A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt ár a szerződés időtartama alatt fix ár, attól a nyertes
ajánlattevő semmilyen jogcímen nem térhet el (kivétel: jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítás).
Az ajánlatkérő intézménye az ellenszolgáltatást (a rendszerhasználati fix díj kivételével) havonta utólag,
a mrendszerhasználati fix díj havi összegét (éves díj 1/12 részét) havonta előre, átutalással egyenlíti ki,
a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló
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2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt mrendelkezések szerint, a számlának az
ajánlatkérő/intézmény általi kézhezvétele napjától számított 30 napon belül. A részletes szabályozás az
"Útmutató" elnevezésű dokumentumban található meg.
Forrás: saját forrás Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF Ajánlatkérő előleget
nem fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, ill. nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

690

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási
eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(5) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései
irányadók.
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)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot csatolni kell. Az ajánlatban csatolni
kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A.
§-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
2. FAKSZ: Dr. Kállai Sándor, lajstromszáma: 00577
3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
5. Ajánlattevő nyújtsa be a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti, érvényben lévő földgázkereskedelmi engedélyét; amennyiben Ajánlattevő földgáz-kereskedelmi engedélye a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal elektronikus nyilvántartásában megtalálható, akkor annak benyújtása nem szükséges,
azt Ajánlatkérő ellenőrzi.
6. További információk a Közbeszerzési dokumetumokban találhatók.
7. Az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzéssi dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Kbt. és végrehajtási
rendeletei szerint kell eljárni.
8. Az 1. rész vonatkozásában az ajánlatkérői oldalról a szerződő fél a Szeghalom Város Önkormányzat
Intézményműködtető Központja, míg a 2. rész esetében a szerződő a Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyüjtemény.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (17372/2022)
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: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15353005205
Postai cím: Bethlen Gábor Út 11-13
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Kántor Judit
Telefon: +36 49341864
E-mail: rendelo@tujvaros.hu
Fax: +36 49341864
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rendelointezet.tiszaujvaros.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/EKR001180112022/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/EKR001180112022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Árubeszerzés szemészeti műtétekhez 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR001180112022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

694

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33122000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. Az alábbi anyagok megvásárlása/szállítása csomagban konszignációs raktár üzemeltetésével: Műlencse:
400 db az alábbi bontásban azzal, hogy az egyes csomagokon belüli a megrendelés a szerződés időszaka
alatt a jelzett mérték szerint eltérhet:
I/1. csomag - HYDROFIL ACRYLAT alapanyagú összehajtható hátsócsarnoki műlencse (150 db, eltérés: +/ 15 db)
I/2. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, hátsócsarnoki
műlencse (200 db eltérés: +/ - 20 db)
I/3. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, tórikus
hátsócsarnoki műlencse (50 db eltérés: +/ - 5 db)
I/4.- Egynapos műtéti csomag (400 db) A lencsék, és a műtéti csomag lejárati ideje minimum 12 hónap
kell, hogy legyen.
II. A következő új, vagy maximum 4 éves eszköz kihelyezése, használatra átadása:
1 db Szemészeti phaco készülék és tartozékai
III. Az alábbi kiegészítő eszközök, műszerek megvásárlása eszközönként (1-1 db).
1. Szemészeti kés 15°
2. Szemészeti kés 2.2 mm
3. Szemészeti kés 2.8 mm
4. BSS oldat 500 ml-es
5. Viszkoelasztikus anyag Amvisc Plus 0,8 ml saját kanüllel
6. Tokfestő oldat 1 ml
7. Basic vacuum phaco pack
8. Antarior vitr.
9. Sleeves 2,2mm-es
10. Sleeves 2,85mm-es
11. Műtéti csomag lencse nélkül
A megadott mennyiség (400 db) a maximumot jelenti, melytől - 10 % -al való eltérés lehetőségét
Ajánlatkérő kiköti.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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II.1.6) Részekre bontás
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 szakmai és gazdasági egységet képez.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Árubeszerzés szemészeti műtétekhez 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33140000-3

További tárgyak:
33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13. sz., Ajánlatkérő által megjelölt
helyiség
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Az alábbi anyagok megvásárlása/szállítása csomagban konszignációs raktár üzemeltetésével: Műlencse:
400 db az alábbi bontásban azzal, hogy az egyes csomagokon belüli a megrendelés a szerződés időszaka
alatt a jelzett mennyiség szerint eltérhet:
I/1. csomag - HYDROFIL ACRYLAT alapanyagú összehajtható hátsócsarnoki műlencse (150 db, eltérés: +/ 15 db)
I/2. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, hátsócsarnoki
műlencse (200 db eltérés: +/ - 20 db)
I/3. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, tórikus
hátsócsarnoki műlencse (50 db eltérés: +/ - 5 db)
I/4.- Egynapos műtéti csomag (400 db) A lencsék, és a műtéti csomag lejárati ideje minimum 12 hónap
kell, hogy legyen.
II. A következő új, vagy maximum 4 éves eszköz kihelyezése, használatra átadása:
1 db Szemészeti phaco készülék és tartozékai
III. Az alábbi kiegészítő eszközök, műszerek megvásárlása eszközönként (1-1 db).
1. Szemészeti kés 15°
2. Szemészeti kés 2.2 mm
3. Szemészeti kés 2.8 mm
4. BSS oldat 500 ml-es
5. Viszkoelasztikus anyag Amvisc Plus 0,8 ml saját kanüllel
6. Tokfestő oldat 1 ml
7. Basic vacuum phaco pack
8. Antarior vitr.
9. Sleeves 2,2mm-es
10. Sleeves 2,85mm-es
11. Műtéti csomag lencse nélkül
A megadott mennyiség (400 db.) a maximumot jelenti, melytől - 10 % -al való eltérés lehetőségét
Ajánlatkérő kiköti.
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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 Víztartalom I/2. csoportba tartozó Hydrofób Acrylat műlencsénél (előny a
nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,5 %, legkedvezőbb megajánlás a 4 %.) 20
2 Víztartalom I/3. csoportba tartozó Hydrofób tórikus Acrylat műlencsénél (előny a nagyobb vállalás,
legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,5 %, legkedvezőbb megajánlás a 4 %.) 20
3 I/2 csoportba tartozó Hydrofób Acrylat műlencsénél 2 db fenesztrációs nyílással rendelkező, módosított
C haptika (igen / nem)) 10
4 I/3. csoportba tartozó Hydrofób tórikus Acrylat műlencsénél 2 db fenesztrációs nyílással rendelkező,
módosított C haptika (igen / nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 40
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II. pontban rögzített eszköz kihelyezése vonatkozásában: szerződés aláírásától számított 1 hónapon
belül, előteljesítés
lehetséges.
Az értékelési szempontoknál az ár szempont az alábbi bontás szerint kerül értékelésre:
Ajánlati ár (nettó forint - egységár) I/1. csoportba tartozó Hydrofil Acrylat műlencsénél – I/4. műtéti
csomaggal együtt súlyszám: 15
Ajánlati ár (nettó forint- egységár) I/2. csoportba tartozó Hydrofób Acrylat műlencsénél – I/4. műtéti
csomaggal együtt súlyszám:10
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Ajánlati ár (nettó forint- egységár) I/3. csoportba tartozó Hydrofób tórikus Acrylat műlencsénél – I/4.
műtéti csomaggal együtt súlyszám:10
Ajánlati ár (nettó forint – mindösszesen egységár) kiegészítő fogyóanyagok súlyszám:5
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) -(2) bekezdés, illetve a 63.§ (1) bek a)
pontja hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: 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) bekezdés, illetve a 63.§ (1) bek a) pontja szerinti 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.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62.§ (1) -(2) bekezdés, illetve a 63.§ (1) bek a) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): Ajánlattevő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) -(2) bekezdés,
illetve a 63.§ (1) bek a) pontja pontja szerinti kizáró okok. A Korm.rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyíthatja, hogy
megfelel az előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2)
bekezdéseiben előírtakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt.
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
feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015.(X.30.)
K.r. (továbbiakban Korm.r.). 21.§ (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a közbeszerzés tárgyára
vonatkozóan.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
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Az igazolás módját tekintve irányadó a Korm.r. 23.§-a. Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és(11) bekezdés
rendelkezései is. Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. a Korm.r. 22.§ (2)bek.-ben előírt adatokat
azzal, hogy a szállítás mennyisége szükséges, az ellenszolgáltatás összege nem kötelező adat.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki
kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, ill.
igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! A teljesítés
befejezési időpontjának a vizsgált időintervallumba kell esnie! A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán
felhívjuk a figyelmet a Kbt.71.§ (8) bek. b) pontjára. A Kbt.65.§(6) bekezdése alapján az előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ezen esetre a Kbt. 65.§ (7) bek. irányadó.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles benyújtani a 67.§ (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatát, valamint az igazolások benyújtásának előírásakor pedig-kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében-az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a vizsgált időszakban (a jelen ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év
bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legalább egy darab, minimum 265
db. műlencse műtéti csomaggal való, egyszeri vagy legfeljebb 1 éves időtartamon belüli leszállításra
vonatkozó szállítási referenciával.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bek-re. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6)
bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők/közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) és (11)
bek-ben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
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:
Jelen eljárás sem ajánlati biztosíték, sem szerződésben megkövetelt biztosíték adásához nem kötött.
Késedelmes teljesítés esetén: a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás
szerződéses nettó árára vetítve a késedelem első 5 napja alatt napi 1 %, az ezt követő késedelem folyamán
napi 2 %, legfeljebb azonban 20 %.
Hibás teljesítés esetén: Megrendelő csak az áru kicserélését fogadja el. A szerződés nem teljesítése, illetve
a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes szerződéses nettó ár 20 %-a.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenértéket havonta, a számla kézhezvételét követően 30 napos fizetési határidővel
banki átutalással fizeti meg. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, illetve nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság
létrehozását) a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
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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:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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Dátum: 2022/08/26 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001180112022
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az 1-4. szempontok esetében a bírálat módszere: előny az alacsonyabb érték, és fordított arányosítás. Az
5-8. szempontok esetében pontkiosztás a bírálat módszere. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumok I.
kötetében
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 cégeknek minősülő ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetve egyéb
gazdasági szereplőknek 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. További részletek a Közbeszerzési Dokumentumok I.1.3. pontban.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) és a 6) bek. a) és b) pontja szerint. (EKR
űrlap, nemleges nyilatkozat esetén is kitöltendő)
3. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő nem
rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
4. Ha Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőt, akkor a nyertes visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni.
5. Az ajánlathoz mellékelt minden idegen nyelvű igazolást, nyilatkozatot, dokumentumot és okiratot magyar
fordításban is csatolni kell (nem szükséges hiteles fordítás, elegendő felelős fordítás is). Jelen közbeszerzési eljárás
során a magyar jog az irányadó.
6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
7. Az ajánlattevő ajánlatának részeként köteles benyújtani a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
szakmai specifikációt kitöltve. Az ajánlattevő nem módosíthatja a specifikációban ajánlatkérő által rögzített egyes
adatokat, sem azok tárgya, sem azok mennyisége tekintetében. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. §ra figyelemmel ezúton is jelzi, hogy Közbeszerzési Dokumentumokban előforduló meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú termékre, szabványra, műszaki engedélyre műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való hivatkozás
csak a tárgy, megoldás jellegének, azaz az elvárt cél/funkció/követelmény egyértelmű meghatározása érdekében
történt, azzal egyenértékű termék/ megoldás is megajánlható. Egyenértékű termékmegajánlás esetén Ajánlattevő
köteles minden olyan leírást az ajánlat részeként csatolni, melyből az egyenértékűség igazolható. Részletek a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalomjegyzéke IV. köteténél.
8. Az eljárásba bevont Faksz: Dr. Czimre Zsuzsanna, (00245.)
9. Egyéb különleges feltétel: Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során MSZ EN ISO 14001:2005 és OHSAS
18001:2007 minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel kell
rendelkeznie. (pl EMAS környezetvédelmi és hitelesítési rendszer) Nyertes ajánlattevő ezen feltételnek való
megfelelőséget a szerződés aláírásakor köteles az Ajánlatkérő felé igazolni.
10. A Kbt. 114. § (6) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű idő az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 2. (második) munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 5. (ötödik) munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Kiegészítő tájékoztatás kérés
esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.
11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, és annak végrehajtási rendeletei, az Áht. (különösen a 41 § (6) bekezdése), az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény, illetve a Ptk előírásai szerint kell eljárni.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
13. Közbeszerzési Dokumentumok elérhetősége: EKR -ben, az EKR001279162021 számú eljárásban feltöltésre
került.
14. Az ajánlat benyújtásának címe, és módja: https://ekr.gov.hu (EKR)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (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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HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (16920/2022)
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: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15728537209
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hajduhadhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hajduhadhaz.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/EKR001105492022/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/EKR001105492022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem”
Hivatkozási szám: EKR001105492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 azonosítószámú, „Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem” című
projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
szerint
Tervezett beruházás főbb műszaki mennyiségi adatai:
- nyílt burkolt csatorna (átereszek nélkül):
- TB30/50/40 vb. mederelem: 1.213 fm
- GYP lappal burkolt árok: 858,1 fm
- átereszek (Ø30-Ø50): 93 db, összesen 493,8 fm
- záportáró: 104,0 fm, fenékszélesség 1,2 m
- zárt csatorna:
- Ø30 talpas betoncső: 186,3 fm
- Ø40 talpas betoncső: 261,8 fm
- Ø50 talpas betoncső: 300,0 fm
- Ø60 talpas betoncső: 105,0 fm
- folyóka, vízelvezető vápa:
- 40/100 padkafolyóka: 704,3 fm
- GYP lappal burkolt vápa: 110,0 fm
A teljes építési beruházás hossza: 3762,8 fm.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk és
árazatlan költségvetések 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
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

II.2.1) Elnevezés:
„Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház
Rákóczi utca teljes hosszon a vasútállomásig
Jászai Mari u.- Sillye G. u. térségében lévő rövid utcák (összesen 8 utca)
Kinizsi utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-16-HB1 azonosítószámú ”Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 azonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020
azonosítószámú, „Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem” című projekttel kapcsolatos építési
kivitelezési feladatok ellátása.
A teljes építési beruházás hossza: 3762,8 fm.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal
egyenértékű terméket elfogad.
(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. M2.1.) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
alkalmassági követelményt meghaladó többlettapasztalata (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
2 3. M2.2) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
3 4. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / 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: 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
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
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Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020
II.2.13) További információ
II.1.6. pont Indoka: A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a
beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő
ajánlattételt. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy építési beruházásnak
tekintendő, mivel ugyan több hrsz-ú útszakaszaton valósul meg a csapadékvízelvezető-rendszer, valamint
ezek útszakaszok szorosan összekapcsolódnak, egymásnak folytatódnak, ezért nem tartja célszerűnek
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A közbeszerzës tärgyät këpezö munka összefüggö
ës szorosan egymäsra ëpülö munkafolyamatok egysëgët foglalja magäban, melynek rëszekre
bontäsa technolögiailag nem hatëkony, gazdasägilag nem megtërülö. Az építési beruházás
több olyan, egymással összefüggő szakági építési, átalakítási munkanemet tartalmaz, amelyek egymást
feltételezik és követik. Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági
és műszaki szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységes koordináció mellett az egyes
építési munkálatok megbontása nélkül, figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített alapelvre. A
több vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését
és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi
és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen
közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel
ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek
hatékony felhasználásának követelményével is.
A II.2.7. A végteljesítési határidő (műszaki átadás-átvétel határideje): a szerződés hatálybalépését követően
a munkaterület átadásától számított 10 hónap, amely az építési munkaterület átadásától számítandó és az
ott megjelölt határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja.
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
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.
VI.3.4. pont folytatása: A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok
nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a
szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész hónapként
értékel Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a megajánlott szakember építési beruházások kivitelezésében
szerzett szakmai tapasztalataként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember
legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta: - a
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szakmunka irányítása, - szakszerű munkavégzés biztosítása, - az építési-szerelési munkára vonatkozó
jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi,
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának
az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható
építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban
meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és
betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építési tevékenységre vonatkozó szakmai,
minőségi és biztonsági előírások az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű
megszervezése, - a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása, - a minőségi vizsgálatok és
mintavételek elvégeztetése, - az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és
irányítása, - annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban
meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű
beépítés ellenőrzése. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg
hónapban kifejezve.
Ezen értékelési részszempont esetén a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított
arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával:
P = (A vizsgált – A elvi legrosszabb)/ (A elvi legjobb - A elvi legrosszabb)X (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz
tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
4. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap,
súlyszám 10)
Az 4. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban Ajánlattevőnek azt az értéket
kell a felolvasólapra beírnia, amellyel a kötelező 24 hónapos jótállási időn felül többet vagy ugyanannyit
tudnak megajánlani (pld. amennyiben a jótállásra összesen 48 hónapot kívánnak megajánlani, akkor
a felolvasólapon a „24 hó + … hó” cellába a kipontozott rész helyére 24 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.
A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot
kap. A 24 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális
értékelési pontszámot kapják.
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel
számítja ki ajánlattevő pontszámát:
P = (Avizsgált – Aelvi legrosszabb)/ (Aelvi legjobb – Aelvi legrosszabb) X (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Aelvi legjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték,
amire a maximális pontszámot adja (24 hónap)
Aelvi legrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2., 3. és 4. értékelési részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése
érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a
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legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz. A súlyszámmal felszorzott
és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A
legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. A Kbt. 77. §
(5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül
a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a
legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Folytatás az igazolási módok felsorlása pontban.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint
a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. 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) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok hiányáról. 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) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és
(2), valamint 69 (11) bekezdéseire.
Folytatása a kizáró okok felsorlása pontnak:
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki. Ajánlattevőnek az 1. bírálati
szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat forint értékben kell megadnia. Az ajánlatkérő a
pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
1. 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.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1-P2-M1-M2
3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,
Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt.
66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben
alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. Aláíró személy
(személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó esetén nem releváns. Amennyiben
az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az
ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult
által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. 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.
5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a
nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési
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dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe
(elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései.)
7. A jelen felhívás IV.2.4) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap
értendő.
8. 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 meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációja összhangban a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
9. 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.
10. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot.
11. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: Ajánlattevő köteles legalább 25 000 000,- Ft/kár és 50
000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződéskötés időpontjáig - feltételes
közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig
- vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által jelen eljárásban előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia
kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha
nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus űrlap formájában).
Folytatás a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság pontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Folytatása az igazolási módok felsorolása pontnak:
12. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban
meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből
a minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve
egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott
árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva. Mindezen dokumentumok a szakmai ajánlat részét
képezik, be nem nyújtásuk, illetve a szakemberek meg nem nevezése a Kbt. 71. § (8) szakaszának b)
pontja és a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenséget vonja maga után, továbbá az előírt jótálláson felül vállalt
többletjótállásról szóló nyilatkozat 0 hónap megajánlás esetén is kötelezően benyújtandó!
13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy
jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen
16. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090.
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
17. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő helyszíni bejárást
nem tart.
18. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. A projekt forrása a TOP-2.1.3-16HB1-2021-00020 azonosítószámú, „Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem” című pályázatból kerül
finanszírozásra. A támogatás intenzitása: 100 %.
19. A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé közös
gazdálkodó szervezet alapítását.
20. 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.
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A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben (https://
ekr.gov.hu/).
21. 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.
Folytatás a Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása pontnak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: folytatása Szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmasság előírása pontnak:
22. 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
15 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) AK a Kbt. 62. § (6) bekezdésétől eltérően a
jelen felhívás III.1.1.) pontjában szereplő kizáró okokat írja elő. A kizáró okok igazolási módját szintén
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) AK 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 megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. i) A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi
határidő lejártáig kezdeményezhető. Ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat
alkalmazza.
23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján amennyiben a legjobb árérték arányt tartalmazó Ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet mértékét, de Ajánlatkérő az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy jelen közbeszerzési
eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba, amikor az Ajánlatkérő a hiányzó
fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és Ajánlattevőt erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti
feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának
hiányában – a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel szemben a fenti
okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
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24. A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen:
-ISO 9001,
-ISO 14 001
szabványok alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal), melyek egyszerű másolatát a
szerződéskötést megelőzően be kell mutatni. Ezekről az ajánlatban nyilatkozat csatolása szükséges.
25. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
26. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásban Ajánlatkérő vállalta, hogy minimum 6 fő - a pályázati
felhívás előírásai alapján Ajánlatkérő székhelye szerinti lakcímmel rendelkező - hátrányos helyzetű személy
kerül bevonásra. Erre tekintettel a 6 fő hátrányos helyzetű személy teljesítésbe történő bevonása, valamint
megnevezése szerződéskötési feltétel. Szerződéskötést megelőzően az alátámasztó dokumentumok
csatolása kötelező.
27. "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: P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi, a vizsgált időszak bármely időpontjában fennálló
pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi
tartalommal: - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, volt-e számláján a 2009. évi LXXXV. törvény 2. §
25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított két éven (24 hónapon) belül, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia
kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított előző három, mérleg
fordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgyából (csapadékvízelvezetés/csatornaépítés)
származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő
az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8)
bekezdésében, foglaltaknak megfelelően. Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) pont)
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha
közülük egy felel meg. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
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történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két éven (24 hónapon) belül az ajánlattevő
bármelyik számláján volt 15 napot meghaladó sorbaállítás.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (csapadékvízelvezetés/
csatornaépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó
78 560 000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában az alábbiakat kell igazolnia:
M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb
építési beruházásait, amelyek csapadékvíz elvezetésére vonatkoznak. Az igazolás tartalmazza legalább a
következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést
kötő másik fél megnevezése, címe, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya, mennyisége (úgy,
hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.) Ajánlatkérő az 5 éven belül befejezett,
legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vizsgálja.
M2.) - meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági
követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az
ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű
szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember
által saját kezűleg aláírt példányát. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és
befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az értékelés érdekében a szakmai gyakorlatot
alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört
(beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat
alapjául hivatkozott építési beruházás során ellátott munkavégzés megnevezését is. Amennyiben
a szakember már kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezik, elegendő az alkalmasság körében a
kamarai nyilvántartásba vételnek a kezdő időpontját év/hó bontásban megadni, ezen felül részletesen
az értékeléshez elszámolni kívánt hónapokat és munkákat feltüntetni a szakmai önéletrajzban. A
szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén
a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése
szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak
szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A szakmagyakorlási jogosultság
valamennyi szakember esetén releváns.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja és a 23. § szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem
mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 2000 fm
csapadékvíz elvezetésére/csatorna, építésérére/felújítására vonatkozó referenciát.
A referencia 3 szerződésből teljesíthető, értve ez alatt a mennyiségekre és a tevékenységekre vonatkozó
előírásokat is.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a szerződés teljesítésébe legalább az alábbi szakembereket:
M2.1) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint 36 vagy 60 hó) rendelkezik.
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M2.2) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint 36 vagy 60 hó) rendelkezik.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
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:
A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186.
§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek
vállalására köteles: amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tudja tartani a teljesítési határidőt, az
ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 0,5 %/naptári nap, alapja: a késedelmesnek minősülő
tevékenység műszaki ellenőr által megállapított teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális
mértéke: 15 %. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatában megjelölt
felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal a szerződés felmondására, vagy a szerződéstől való
elállásra. • meghiúsulási kötbér, mértéke: 25 %, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység nettó
ellenszolgáltatásának az összege, a nyertes ajánlattevőnek minimum 2 év (24 hónap) időtartamú jótállást
kell vállalnia. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó
Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A hibás teljesítési
(minőségi) kötbért megrendelő vállalkozóval szemben nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén
érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a vállalkozónak, 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 1 %-a. A kötbér maximális mértéke: 15 %.
Az Ajánlatkérő a kötbérmaximumot legfeljebb 15 alkalommal érvényesítheti. 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187 §-ára.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Mértéke a szerződés
szerinti teljes, tartalékkeret nélküli, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű
összeg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1., Előlegfizetés: Előleg igénylése esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül köteles az előleget kifizetni. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő
összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetési határideje a kiállítást követő
10 nap.
2., Számlázási feltételek: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított
- teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja. A vállalkozói díj kifizetésére 15 %, 40%, 60%, 80% és 100% teljesítésnél, 4 db részszámla és a
végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó az előlegszámla,
majd 4 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. Az előleg összege egyösszegben a
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végszámlából kerül levonásra. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadásátvétel és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása és
kifizetése csak a jelen ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint,
a műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért
a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint
történik.
3., A kifizetés folyamata: A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban (HUF),
átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1) és (3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, a 272/2014- (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései,
valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
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:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/29 (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 68. §-a
irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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:
1. ért. részszempont esetén fordított arányosítás, 2-3-4 ért. részszempont esetén egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.300.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Takarék Bank 60600149-11091099
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: közlemény Hajdúhadház belvíz III. ütem
ajánlati biztosíték
A karakterkorlát miatt a VI.3.4) További információk pont 21. alpontjában kerül megadásra irányadó.
VI.3.4) További információk:
Vonatkozó jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 322/ 2015. (X.30) Korm. rendelet
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
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- 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet
- 126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Értékelési szempontok: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt.
76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok alapján: Az ajánlatok értékelési részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható
pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek
szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül (a KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.):
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) (súlyszám: 70) Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás
alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont
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 = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált
ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
2. M2.1.) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap (hónapban) (min. 0 hónap, max.
36 hónap) súlyszám: 10
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, M2.1) alk.
köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó
többlettapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési szempont
esetén a maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az
annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap.
A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben
párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők
csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett
hónapot egész hónapként értékel Ajánlatkérő. Ajánlatkérőaz alkalmasság igazolásához szükséges szakmai
tapasztalathoz, illetve az értékelési részszem- ponthoz kapcsolódó többlet szakmai tapasztalatát igazoló
szakmai önéletrajza tekintetében az építőipari kivitelezési szakmai tapasztalat alatt az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja szerinti építési tevékenység
(építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása,
korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, el- mozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy
bontási munka végzése) során szerzett szakmai tapasztalatot érti.
Amennyiben az adott felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember az aján- lattételi határidő
lejártának napján még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), az építési
szakmai tapasztalat vizsgálatakor az ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása tekintetében az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdés szerint jár el, s a többlet szakmai tapasztalat igazolása során is csak az
adott szakághoz kapcsolódó építőipari kivitelezési szakmai tapasztalatot fogadja el. Ajánlattevők jelen
értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői
tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a
többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával
kerül meghatározásra: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax –Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem
adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála
alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36hónap) A vizsgált: a vizsgált
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ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
3. M2.2) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap, súlyszám: 10)
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, M2.2) alk.
köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó
többlettapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési szempont
esetén a maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az
annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A
vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet.
Folytatás a III.1.1) pontban az EKR-karakterkorlátja miatt.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nyírlugos Város Önkormányzata (17161/2022)
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: Nyírlugos Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732138215
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Nyírlugos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4371
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 1111111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyirlugos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nyirlugos.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/EKR001201082022/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/EKR001201082022/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:
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 2. elj.
Hivatkozási szám: EKR001201082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyírlugos, Rákóczi utca 10., Hrsz.: 830/1 szám alatt Ajánlatkérő bölcsőde építését kívánja megvalósítani.
A tervezett épület hasznos alapterülete: 477,39 m2.
Az ingatlan kertvárosias építési övezetben fekszik, rendelkezik víz, szennyvíz, elektromos és gáz
közműcsatlakozásokkal.
HELYISÉG KIMUTATÁS
001 Közlekedő cs. m. kerámia 14,04 m2
002 Öltöző cs. m. kerámia 7,92 m2
003 Mosdó+WC cs. m. kerámia 3,36 m2
004 Zuhanyozó cs. m. kerámia 1,89 m2
005 Takarítószer raktár cs. m. kerámia 2,52 m2
006 Iroda cs. m. kerámia 9,30 m2
007 Göngyöleg raktár cs. m. kerámia 6,30 m2
008 Ital raktár cs. m. kerámia 6,30 m2
009 Zöldség raktár cs. m. kerámia 6,30 m2
010 Zöldség előkészítő cs. m. kerámia 12,60 m2
011 Szárazáru és pékáru raktár cs. m. kerámia 8,19 m2
012 Hűtők cs. m. kerámia 3,65 m2
013 Hús előkészítő cs. m. kerámia 6,62 m2
014 Konyha cs. m. kerámia 31,62 m2
015 Fekete mosogató cs. m. kerámia 6,00 m2
016 Tálaló-kocsi mosó cs. m. kerámia 4,80 m2
017 Tejkonyha cs. m. kerámia 7,20 m2
018 Tálaló cs. m. kerámia 6,84 m2
019 Fehér mosogató cs. m. kerámia 8,10 m2
020 Hulladék cs. m. kerámia 3,96 m2
021 Közlekedő cs. m. kerámia 19,50 m2
022 Gondozónői szoba pvc 12,09 m2
023 Vezetői iroda pvc 12,09 m2
024 Öltöző cs. m. kerámia 10,20 m2
025 Mosdó+WC cs. m. kerámia 3,60 m2
026 Zuhanyozó cs. m. kerámia 1,60 m2
027 Teakonyha cs. m. kerámia 12,00 m2
028 Irattár cs. m. kerámia 6,24 m2
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029 Szélfogó cs. m. kerámia 5,49 m2
030 Előtér és babakocsi tároló cs. m. kerámia 12,35 m2
031 Gyermek öltöző-átadó cs. m. kerámia 28,32 m2
032 Akadálymentes WC cs. m. kerámia 5,06 m2
033 Gépészet cs. m. kerámia 5,75 m2
034 Takarítószer raktár cs. m. kerámia 4,37 m2
035 Raktár cs. m. kerámia 4,37 m2
036 Szennyes ruha cs. m. kerámia 4,33 m2
037 Mosó-vasaló cs. m. kerámia 8,51 m2
038 Tiszta ruha cs. m. kerámia 4,37 m2
039 Gyermek WC cs. m. kerámia 28,08 m2
040 Csoportszoba pvc 50,40 m2
041 Játék tároló pvc 7,02 m2
042 Csoportszoba pvc 50,40 m2
043 Játék tároló pvc 7,20 m2
044 Játék tároló cs. m. kerámia 11,73 m2
045 Gyermek WC cs. m. kerámia 4,80 m2
Helyiségek alapterülete összesen: 477,39 m2
Parkolószükséglet:
Csoportszoba I.= 50,40 m2 → 3 db parkoló
Csoportszoba II.= 50,40 m2 → 3 db parkoló
Az elhelyezendő személygépkocsik száma 6 db, melyből 1 db akadálymentes kialakítású.
előtt történik.
Vízellátás:
Vízigények az épületgépész adatszolgáltatás szerint:
Szociális vízigény:
6 fő alkalmazotti x 60 l/nap 360 l/nap
24 fő gyermek x 35 l/nap 840 l/nap
30 adag melegítőkonyha adagokként x80l/nap 2400 l/nap
590 m2 Takarítás x 2 l/nap/m2 1180 l/nap
_______________________________________________
Összesen: 47800 l/nap = 4,78m3/nap
Tűzoltóvíz igény:
2 db fali tűzcsap × 200 l/perc egyidejű vízigény!
Az ingatlan ivóvíz bekötő vezetékkel és kiépített házi vízmérőhellyel rendelkezik, melyek átépítése
szükséges.
A tervezett Ø90×8.2 mm Kpe anyagú ivóvíz bekötő vezeték a Debreceni Vízmű Zrt.
által üzemeltett ivóvíz hálózat Rákóczi Ferenc utcai D 160 Pe gerincvezetékére csatlakozva épül.
A fogyasztott vízmennyiség mérésére szolgáló kombinált vízóra elhelyezése monolit beton vízóraakna
szolgál.
A beépítésre kerülő idomok és szerelvények anyagminősége legalább GGG40 legyen!
Az épülő vízvezetékek fektetési mélysége -1.40 m. a mindenkori terepszínt alatt, nyomvonaláról a
helyszínrajz intézkedik. A vezetékek fölé „vízvezeték” feliratú jelzőszalag. kerül elhelyezésre.
A kivitelezés során az üzemeltető nyilatkozatába foglaltak betartása kötelező.
Az élőre kötést az üzemeltető, vagy megbízottja végezheti.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk
tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:

722
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(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 2. elj.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4371 Nyírlugos, Rákóczi utca 10., Hrsz.: 830/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. eljárásban nyertesnek kihirdetett gazdasági szereplő a szerződésszerű teljesítésnek nem tett eleget.
A jelenlegi műszaki tartalom alapján a készültségi szint 10,86 %, így a fennmaradó műszaki tartalom
kivitelezésére új eljárás megindítása indokolt, melyhez minden szükséges adatot, pontos mennyiséget az
árazatlan költségvetés tartalmaz.
Nyírlugos, Rákóczi utca 10., Hrsz.: 830/1 szám alatt Ajánlatkérő bölcsőde építését kívánja megvalósítani.
A tervezett épület hasznos alapterülete: 477,39 m2.
Az ingatlan kertvárosias építési övezetben fekszik, rendelkezik víz, szennyvíz, elektromos és gáz
közműcsatlakozásokkal.
HELYISÉG KIMUTATÁS
001 Közlekedő cs. m. kerámia 14,04 m2
002 Öltöző cs. m. kerámia 7,92 m2
003 Mosdó+WC cs. m. kerámia 3,36 m2
004 Zuhanyozó cs. m. kerámia 1,89 m2
005 Takarítószer raktár cs. m. kerámia 2,52 m2
006 Iroda cs. m. kerámia 9,30 m2
007 Göngyöleg raktár cs. m. kerámia 6,30 m2
008 Ital raktár cs. m. kerámia 6,30 m2
009 Zöldség raktár cs. m. kerámia 6,30 m2
010 Zöldség előkészítő cs. m. kerámia 12,60 m2
011 Szárazáru és pékáru raktár cs. m. kerámia 8,19 m2
012 Hűtők cs. m. kerámia 3,65 m2
013 Hús előkészítő cs. m. kerámia 6,62 m2
014 Konyha cs. m. kerámia 31,62 m2
015 Fekete mosogató cs. m. kerámia 6,00 m2
016 Tálaló-kocsi mosó cs. m. kerámia 4,80 m2
017 Tejkonyha cs. m. kerámia 7,20 m2
018 Tálaló cs. m. kerámia 6,84 m2
019 Fehér mosogató cs. m. kerámia 8,10 m2
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020 Hulladék cs. m. kerámia 3,96 m2
021 Közlekedő cs. m. kerámia 19,50 m2
022 Gondozónői szoba pvc 12,09 m2
023 Vezetői iroda pvc 12,09 m2
024 Öltöző cs. m. kerámia 10,20 m2
025 Mosdó+WC cs. m. kerámia 3,60 m2
026 Zuhanyozó cs. m. kerámia 1,60 m2
027 Teakonyha cs. m. kerámia 12,00 m2
028 Irattár cs. m. kerámia 6,24 m2
029 Szélfogó cs. m. kerámia 5,49 m2
030 Előtér és babakocsi tároló cs. m. kerámia 12,35 m2
031 Gyermek öltöző-átadó cs. m. kerámia 28,32 m2
032 Akadálymentes WC cs. m. kerámia 5,06 m2
033 Gépészet cs. m. kerámia 5,75 m2
034 Takarítószer raktár cs. m. kerámia 4,37 m2
035 Raktár cs. m. kerámia 4,37 m2
036 Szennyes ruha cs. m. kerámia 4,33 m2
037 Mosó-vasaló cs. m. kerámia 8,51 m2
038 Tiszta ruha cs. m. kerámia 4,37 m2
039 Gyermek WC cs. m. kerámia 28,08 m2
040 Csoportszoba pvc 50,40 m2
041 Játék tároló pvc 7,02 m2
042 Csoportszoba pvc 50,40 m2
043 Játék tároló pvc 7,20 m2
044 Játék tároló cs. m. kerámia 11,73 m2
045 Gyermek WC cs. m. kerámia 4,80 m2
Helyiségek alapterülete összesen: 477,39 m2
Parkolószükséglet:
Csoportszoba I.= 50,40 m2 → 3 db parkoló
Csoportszoba II.= 50,40 m2 → 3 db parkoló
Az elhelyezendő személygépkocsik száma 6 db, melyből 1 db akadálymentes kialakítású.
előtt történik.
Vízellátás:
Vízigények az épületgépész adatszolgáltatás szerint:
Szociális vízigény:
6 fő alkalmazotti x 60 l/nap 360 l/nap
24 fő gyermek x 35 l/nap 840 l/nap
30 adag melegítőkonyha adagokként x80l/nap 2400 l/nap
590 m2 Takarítás x 2 l/nap/m2 1180 l/nap
_______________________________________________
Összesen: 47800 l/nap = 4,78m3/nap
Tűzoltóvíz igény:
2 db fali tűzcsap × 200 l/perc egyidejű vízigény!
Az ingatlan ivóvíz bekötő vezetékkel és kiépített házi vízmérőhellyel rendelkezik, melyek átépítése
szükséges.
A tervezett Ø90×8.2 mm Kpe anyagú ivóvíz bekötő vezeték a Debreceni Vízmű Zrt.
által üzemeltett ivóvíz hálózat Rákóczi Ferenc utcai D 160 Pe gerincvezetékére csatlakozva épül.
A fogyasztott vízmennyiség mérésére szolgáló kombinált vízóra elhelyezése monolit beton vízóraakna
szolgál.
A beépítésre kerülő idomok és szerelvények anyagminősége legalább GGG40 legyen!
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Az épülő vízvezetékek fektetési mélysége -1.40 m. a mindenkori terepszínt alatt, nyomvonaláról a
helyszínrajz intézkedik. A vezetékek fölé „vízvezeték” feliratú jelzőszalag. kerül elhelyezésre.
A kivitelezés során az üzemeltető nyilatkozatába foglaltak betartása kötelező.
Az élőre kötést az üzemeltető, vagy megbízottja végezheti.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M2. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
alkalmassági követelményt meghaladó többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. M3. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
3 4. M4. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) 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: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00038
II.2.13) További információ
A II.1.6. "A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)" ponthoz: A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése
alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege
lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis
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egy építési beruházásnak tekintendő, illetve arra, hogy egy függő, egymással gazdasági-funkcionális
egységet alkotó nem veszélyes hulladéklerakó kivitelezése valósul meg, nem tartja célszerűnek
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A több vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális
problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti.
Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok
figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségének
biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt.
alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével.
A II.2.7. A végteljesítési határidő (műszaki átadás-átvétel határideje): a munkaterület átadásától számított 6
hónap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: FOLYTATÁSA AZ ELŐZŐ PONTNAK: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) pontjaiban 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.
A VI.3.4. PONT FOLYTATÁSA:
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési szempont esetén a maximum 24 hónapot
tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még
hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak hónapokban, egész
számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok
nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a
szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész hónapként
értékel Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a megajánlott szakember épületgépészeti beruházások kivitelezésében
szerzett szakmai tapasztalataként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember
legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta: - a
szakmunka irányítása, - szakszerű munkavégzés biztosítása, - az építési-szerelési munkára vonatkozó
jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi,
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának
az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható
építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban
meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és
betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építési tevékenységre vonatkozó szakmai,
minőségi és biztonsági előírások az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű
megszervezése, - a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása, - a minőségi vizsgálatok és
mintavételek elvégeztetése, - az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és
irányítása, - annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban
meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű
beépítés ellenőrzése. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg
hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat
kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen
arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa
(0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (24 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
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4. M4. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): súlyszám: 10
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, az M4. alk.
köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó
többlet tapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4. értékelési szempont
esetén a maximum 24 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, amelyre és
az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár
felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot
kap. A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az
időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden
megkezdett hónapot egész hónapként értékel Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a megajánlott szakember
épületvillamossági beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalataként elfogad minden olyan
pozíciót, amely során az adott szakember legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka
során releváns) teljes körűen ellátta: - a szakmunka irányítása, - szakszerű munkavégzés biztosítása, - az
építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi,
tűzvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági
előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építmény,
építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési
terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának
biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építési
tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások az építőipari kivitelezési tevékenység
munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, - a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása, a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: FOLYTATÁSA AZ ELŐZŐ PONTNAK:
Ajánlattevőknek 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. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok
hiányáról. 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) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2)
bekezdéseire.
FOLYTATÁSA A KIZÁRÓ OKOK PONTNAK:
- az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, - annak
ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott,
legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés
ellenőrzése. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban
kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a
maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan,
az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A
legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (24 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek
felszorzásra.
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2., 3. és 4. 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 súlyszámmal felszorzott
és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A
legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. A Kbt. 77. §
(5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül
a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a
legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki. Ajánlattevőnek az 1. bírálati
szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forint értékben kell megadnia. Az ajánlatkérő a
pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a
ponthatárok közötti pontszámot:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2., 3. és 4. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás
1. 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.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1-P2-M1-M2-M3-M4.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,
Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt.
66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKRben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. Aláíró
személy (személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére
jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (egyéni vállalkozó és magánszemély esetében ez
nem kötelező). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. 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.
FOLYTATÁS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ PONTBAN:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 5.
Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a
nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési
dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe
(elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései.)
7. A jelen felhívás IV.2.4) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap
értendő.
8. 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 meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációja összhangban a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
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9. 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.
10. Ajánlatérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot.
11. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100 000 000 Ft/kár és 150 000 000 Ft/év mértékű
felelősségbiztosítás. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az
ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által
jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre
vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus
űrlap formájában).
12.Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban
meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből
a minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve
egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott
árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva. Mindezen dokumentumok a szakmai ajánlat
részét képezik, be nem nyújtásuk, illetve a szakemberek meg nem nevezése a Kbt. 73. §-a szerinti
érvénytelenséget vonja maga után.
13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy
jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen
16. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090.
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
17. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
18. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. A projekt a TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00038
azonosító számú projektből kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása: 100 %.
19. A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé közös
gazdálkodó szervezet alapítását.
20. 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 (https://
ekr.gov.hu/).
21. Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó.
22. 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 15
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.
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FOLYTATÁS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG PONTBAN:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: FOLYTATÁSA AZ ELŐZŐ PONTNAK:
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 AFet 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) AK a Kbt. 62. § (6) bekezdésétől eltérően a jelen felhívás III.1.1.) pontjában szereplő
kizáró okokat írja elő. A kizáró okok igazolási módját szintén 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) AK 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 megfelelően
részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. i) A Kbt.
80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető.
Ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat alkalmazza.
23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022. augusztus 19. napján 10.00 órától az építési területen.
24. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy 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.
25. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésben foglaltakat.
A szerződeskotes feltetele, hogy ajanlattevő rendelkezzen:
- ISO 14001 2015
- ISO 9001 2015
- ISO 45001 2018
alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal), melynek egyszerű másolatát be kell mutatnia, amelyeket
Megrendelő figyelembe vesz és ellenőriz a szerződés teljesítése során.
26. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi, a vizsgált időszak bármely
időpontjában fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
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volt-e számláján a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot
meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két éven
(24 hónapon) belül, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 24 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében igazolást nem
kell benyújtani.
P2) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint
nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított
előző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgyából
(magasépítés) származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló
nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés) Ajánlattevő (közös
ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében, foglaltaknak
megfelelően. Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) pont) amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha
közülük egy felel meg. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két éven (24 hónapon) belül az ajánlattevő
bármelyik számláján volt 15 napot meghaladó sorbaállítás.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az összesen nettó 180 000 000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait amelyek épület építésére
vonatkoznak. . Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejezési időpontja és sikeres műszaki átadás átvétel napja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, címe, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya, mennyisége (úgy, hogy abból az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.) Ajánlatkérő az 5 éven belül befejezett, legfeljebb 8
éven belül megkezdett építési beruházásokat vizsgálja.
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M2.)-M3)-M.4) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági
követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát
az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a
szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló
okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt
példányát. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt vagy azzal egyenértékű szakterületi
jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot kell megadnia az önéletrajzban. A szakmai önéletrajzban a
szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az
értékelés érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni
a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését,
valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai
nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra
vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint) A szakembernek nyilatkoznia
kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére. Közös ajánlattétel
esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és
(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A
szakmagyakorlási jogosultság valamennyi szakember esetén releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával: Legalább 1
db összesen 300 m2 nettó területű épület építése.
A referencia maximum 3 szerződésből teljesíthető.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a szerződés teljesítésébe legalább az alábbi szakembereket:
M2.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M3.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M4.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
Az M2.), M3.) ÉS M4.) pontok szerinti szakemberek alkalmassága végzettség és gyakorlati idő tekintetében
a kamarai jogosultság meglétével is igazolható.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
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:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186.
§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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vállalására köteles: amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tudja tartani a teljesítési határidőt, az
ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 0,5 %/naptári nap, alapja: a késedelmesnek minősülő
tevékenység műszaki ellenőr által megállapított teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális
mértéke: 15 %. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatában megjelölt
felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal a szerződés felmondására, vagy a szerződéstől való
elállásra. • meghiúsulási kötbér, mértéke: 25 %, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység nettó
ellenszolgáltatásának az összege, a nyertes ajánlattevőnek minimum 5 év (60 hónap) időtartamú jótállást
kell vállalnia. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó
Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A hibás teljesítési
(minőségi) kötbért megrendelő vállalkozóval szemben nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén
érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a vállalkozónak, 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 1 %-a. A kötbér maximális mértéke: 15 %.
Az Ajánlatkérő a kötbérmaximumot legfeljebb 15 alkalommal érvényesítheti. 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187 §-ára.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a
szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő
részére. A teljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a
szerződéskötés időpontjától a műszaki átadás-átvétel lezárulásának napjáig kell rendelkezésre tartani. A
teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 1%-ának megfelelő
mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot
nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott
módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki
átadás-átvétel lezárásának napja. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1., Előlegfizetés: Előleg igénylése esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 10 napon belül köteles az előleget kifizetni. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő
összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előlegszámla fizetési határideje a kiállítást
követő 10 nap.
2., Számlázási feltételek: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított
- teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja. A vállalkozói díj kifizetésére 15 %, 40%, 60%, 80% és 100% teljesítésnél, 4 db részszámla és a
végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó az előlegszámla,
majd 4 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák alapján fizetendő összeg
a számlaérték és a fizetett előleg arányos részének különbözeteként számított érték, tehát az előleg
arányosan kerül levonásra a számlákból. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes
műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla
benyújtása és kifizetése csak a jelen ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási
rend szerint, a műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A részletes
fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért
a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint
történik.
3., A kifizetés folyamata: A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban (HUF),
átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, a 272/2014- (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései,
valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás
nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
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: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/31 (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 68. §-a
irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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:
1. ért. részszempont fordított arányosítás, 2-3-4. ért. részszempont egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Takarékbank Zrt. Nyírlugosi Fiókja
68200035-00466929
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Közlemény: Ajánlati biztosíték: „Bölcsőde
fejlesztés”
Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó.
Egyebekben a Kbt. 54. § irányadó.
VI.3.4) További információk:
Vonatkozó jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 322/ 2015. (X.30) Korm. rendelet
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
- 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet
- 126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
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Értékelési szempontok: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt.
76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok alapján: Az ajánlatok értékelési részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható
pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek
szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül (a KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.):
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) (súlyszám: 70) Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás
alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont
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 = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált
ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
2. M2. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): súlyszám: 10
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, M2. alk. köv.ben
bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó tapasztalati
ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési szempont esetén a maximum 24
hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb
(még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak
hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos
szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot
egész hónapként értékel Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a megajánlott szakember magasépítési beruházások
kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalataként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott
szakember legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta:
- a szakmunka irányítása, - szakszerű munkavégzés biztosítása, - az építési-szerelési munkára vonatkozó
jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi,
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának
az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható
építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban
meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és
betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építési tevékenységre vonatkozó szakmai,
minőségi és biztonsági előírások az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű
megszervezése, - a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása, - a minőségi vizsgálatok és
mintavételek elvégeztetése, - az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és
irányítása, - annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban
meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű
beépítés ellenőrzése. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg
hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat
kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen
arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa
(pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (24 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme. Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
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3. M3. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt
meghaladó többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): súlyszám: 10
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, az M3. alk.
köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó
többlet tapasztalati ideje.
Folytatás a III.1.1. PONTBAN.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Abony Város Önkormányzata (17231/2022)
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: Abony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730253213
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pető Zsolt
Telefon: +36 53562095
E-mail: abony@abony.hu
Fax: +36 53562095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abony.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:
Termény és kisállat piac építése Abonyban
Hivatkozási szám: EKR000557942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

739

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Termény és kisállat piac építése Abonyban
A tervezett új csarnok épület alapterülete 522,75 m2.
Tervezett helyiséglista: csarnok 289,92 m2, hűtőkamra 29,36 m2, közlekedő 4,87 m2, akadálymentes WC
6,13 m2, női WC 8,51 m2, ffi WC 8,99 m2, takarító szertár 2,06 m2, tárgyaló 16,14 m2, raktár 11,81 m2,
öltöző 2,86 m2, WC 2,03 m2, állatorvosi szoba 16,09 m2, nyitott szín 123,98 m2.
A részletes műszaki leírások (tervdokumentáció), valamint a tételes árazatlan költségvetés a közbeszerzési
dokumentumok mellékletét képezik.
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: (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: Termény és kisállat piac építése Abonyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213141-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2740 Abony, külterület, hrsz.: 0161/28
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Termény és kisállat piac építése Abonyban
A tervezett új csarnok épület alapterülete 522,75 m2.
Tervezett helyiséglista: csarnok 289,92 m2, hűtőkamra 29,36 m2, közlekedő 4,87 m2, akadálymentes WC
6,13 m2, női WC 8,51 m2, ffi WC 8,99 m2, takarító szertár 2,06 m2, tárgyaló 16,14 m2, raktár 11,81 m2,
öltöző 2,86 m2, WC 2,03 m2, állatorvosi szoba 16,09 m2, nyitott szín 123,98 m2.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, engedély), valamint a tételes árazatlan
költségvetés a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képezik.
(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. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (egész
hónapokban, 0-24 hónap) 10
2 2. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (egész hónapokban, 0-24
hónap) 10
3 3. Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (egész hónapokban, 0-24
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. 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: VP6-7.2.1.1-20 Projektazonosító: 3198265875
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítódik. A beruházás a II.2.12) pontban hivatkozott
támogatásból valósul meg. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Támogatói Okirat
elszámolási szabályai miatt a beruházás készültségi fokának legkésőbb 2022. szeptember 30-ig el kell
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érnie a 30 százalékot. A részhatáridő kötbérterhes. Az ajánlattevők ennek figyelembe vételével készítsék el
ajánlatukat.
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:
11806 / 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: Termény és kisállat piac építése Abonyban
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
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11271727216
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216
Hivatalos név: Generál-Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27028023213
Postai cím: Mátyás király Utca 0157
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27028023213
Hivatalos név: Károlyház Kft
Nemzeti azonosítószám: 14510227216
Postai cím: Vércse Utca 21
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510227216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
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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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Berettyóújfalui Tankerületi Központ (17173/2022)
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: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835365209
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://berettyoujfalu@kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://berettyoujfalu@kk.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
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:
Takarítási feladatok ellátása 2. eljárás
Hivatkozási szám: EKR001037322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

746

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Épülettakarítás szolgáltatás nyújtása.
A szolgáltatás keretében az iskolaépületek napi szintű takarítását kell elvégezni. A szolgáltatás részét
képezi a takarítószerek és eszközök, valamint a higiéniai papírtermékek folyamatos biztosítása. A
szolgáltatás keretében el kell látni az intézmény területén és az előtt lévő gyalogjárdák, továbbá az
ingatlanon belül lévő parkolóhelyek tisztántartását, téli síktalanítását is.
A szolgáltatás egyes elemeit tanítási napokon, míg más elemeit munkanapokon, vagy hetente, illetve
félévente kell elvégezni.
Derecskei Bocskai István Általános Iskola:
• Derecske, Szováti u. 2.
Napi takarítandó terület: 2863 m2
Külterület: 847 m2
• Derecske, Lengyel u. 3-5.
Napi takarítandó terület: 3502 m2
Külterület: 3526 m2
Az összes takarítandó terület: 6365 m2
Külterület összesen: 4373 m2
A takarítandó területeket és a takarítási feladatok ütemezését valamint a takarítással szemben elvárt
kritériumokat közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27609204 (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: Takarítási feladatok ellátása 2. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4130 Derecske, Szováti u. 2.
4130 Derecske, Lengyel u. 3-5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épülettakarítás szolgáltatás nyújtása.
A szolgáltatás keretében az iskolaépületek napi szintű takarítását kell elvégezni. A szolgáltatás részét
képezi a takarítószerek és eszközök, valamint a higiéniai papírtermékek folyamatos biztosítása. A
szolgáltatás keretében el kell látni az intézmény területén és az előtt lévő gyalogjárdák, továbbá az
ingatlanon belül lévő parkolóhelyek tisztántartását, téli síktalanítását is.
A szolgáltatás egyes elemeit tanítási napokon, míg más elemeit munkanapokon, vagy hetente, illetve
félévente kell elvégezni.
Derecskei Bocskai István Általános Iskola:
• Derecske, Szováti u. 2.
Napi takarítandó terület: 2863 m2
Külterület: 847 m2
• Derecske, Lengyel u. 3-5.
Napi takarítandó terület: 3502 m2
Külterület: 3526 m2
Az összes takarítandó terület: 6365 m2
Külterület összesen: 4373 m2
A takarítandó területeket és a takarítási feladatok ütemezését valamint a takarítással szemben elvárt
kritériumokat közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Szerz. telj. bevon. kív. M1.) alk.i köv.ben bemut. koordin-ért és min.ellenőr.ért
fel. szakem. alk.i minköv. felüli közintéz. takarítása ter. szerz. takar- irány-i többlet szak-i tap. (0-max. 60
hó) 15
2 3. Szerz. telj. bevon. kív.M2.) alk.i köv.ben bemut. személyi állomány alk.i minkövetel. felüli közintézmény
takarítása terén szerz. szakmai többlettap. (0 hónap,12 hónap/ fő) 10
3 4. Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a
dolgozókat (igen/nem) 15
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár összesen (nettó Ft/hónap) / 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:
Részekre bontás kizárásának indoka: A teljesítés egy intézményen belül, az intézmény különböző
szárnyaiban valósul meg, illetve a szolgáltatás jellegénél fogva oszthatatlan, így részajánlattétel esetén
nem valósulhat meg egységes minőségi szintű szolgáltatás, illetve Ajánlatkérő részéről problémát
jelentene ennek egységes ellenőrzése, amely okán Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14774 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása 2. eljárás
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: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27609204
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: 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: KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23390120209
Postai cím: Mester Utca 39. tetőtér 14
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Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23390120209
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:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Berettyóújfalui Tankerületi Központ (17244/2022)
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: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835365209
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://berettyoujfalu@kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://berettyoujfalu@kk.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
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:
Karbantartási feladatok ellátása 1. eljárás
Hivatkozási szám: EKR001035982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

753

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében álló intézmények karbantartási feladatainak
ellátása.
A vonatkozó intézmények:
1. részajánlat:
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
• 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11. Területe: 4305 m2
• 4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 1. Területe: 1506 m2
Terület összesen: 5811 m2.
2. részajánlat:
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
• 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. Területe: 3243 m2
• 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 42-44. Területe: 1967 m2
Terület összesen: 5210 m2.
3. részajánlat:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola:
• 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Területe: 1857 m2
• 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 61. Területe: 945 m2
• 4127 Nagykereki, Rákóczi u. 2. Területe: 1009 m2
• 4127 Nagykereki, Kossuth u. 8. Területe: 100 m2
• 4114 Bojt, Ady E. u. 1. Területe: 289 m2
• 4114 Bojt, Ady E. u. 4. Területe: 96 m2
• 4126 Kismarja, Bocskai u. 30. Területe: 1960 m2
Terület összesen: 6256 m2.
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Alapvető feladat az épületek karbantartási szolgáltatásának biztosítása. Fenntartási tevékenység, az épület
üzemképessége és rendeltetésszerű használati állapotának megőrzése érdekében szükséges munkák
elvégzése.
A szolgáltatás keretében az iskolaépületek karbantartását kell elvégezni.
A szolgáltatás során 24 órás rendelkezésre állás mellett az intézmény épületeiben jelentkező hibák javítása
és elhárítása a feladat.
A szolgáltatás keretében a javítási, karbantartási munkák az alábbi elemekre, szerkezetekre terjed ki:
• nyílászárók
• hidegburkolatok
• melegburkolatok
• kőművesmunkát igénylő hibák
• javító festés, javító mázolás
• javító lakatos munka
• esővíz elvezető rendszerek
• bádogos szerkezetek
• tetőjavítás
• vízkár elhárításhoz kapcsolódó, további károk megelőzését biztosító munka
• vizesblokkok, mosdókagylók, WC-k, vízcsapok karbantartása, javítása, cseréje
• szennyvízvezeték karbantartása
• elektromos hálózathoz, szerelvények karbantartása
• világítástechnikai eszközök karbantartása
• elektromos és háztartási kis- és nagygépek javítása
• Bútorasztalos javító munkák
• kazánok, konvektorok, gázbojlerek karbantartása, próbafűtés
• fűtési rendszerrel kapcsolatos javítási feladatok
• gázkészülékekkel kapcsolatos javítási feladatok
• Az intézmény kerítéseinek karbantartása
• épületklíma karbantartása
• karnis, ablak sötétítő eszközök javítása
• telefonhálózat, telefonközpont javítása
A karbantartás azon intézkedések összessége, melyek a meglévő állapot megítélésére, a kívánt állapot
megóvására és helyreállítására irányulnak. A karbantartás három tevékenységi kört ölel fel: a felülvizsgálat
(ellenőrzés, mérés), a gondozás (kezelés) és a helyreállítás (javítás), melyek magukba foglalják a
karbantartás céljának a megfelelő karbantartási stratégia megállapítását és alkalmazását is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51383664 (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: József Attila Általános Iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 1. részajánlat:
• 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11.
• 4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében álló intézmények karbantartási feladatainak
ellátása.
A vonatkozó intézmények:
1. részajánlat:
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
• 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11. Területe: 4305 m2
• 4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 1. Területe: 1506 m2
Terület összesen: 5811 m2.
Alapvető feladat az épületek karbantartási szolgáltatásának biztosítása. Fenntartási tevékenység, az épület
üzemképessége és rendeltetésszerű használati állapotának megőrzése érdekében szükséges munkák
elvégzése.
A szolgáltatás keretében az iskolaépületek karbantartását kell elvégezni.
A szolgáltatás során 24 órás rendelkezésre állás mellett az intézmény épületeiben jelentkező hibák javítása
és elhárítása a feladat.
A szolgáltatás keretében a javítási, karbantartási munkák az alábbi elemekre, szerkezetekre terjed ki:
• nyílászárók
• hidegburkolatok
• melegburkolatok
• kőművesmunkát igénylő hibák
• tisztasági festés, javító festés, javító mázolás
• javító lakatos munka
• esővíz elvezető rendszerek
• bádogos szerkezetek
• tetőjavítás
• vízkár elhárításhoz kapcsolódó, további károk megelőzését biztosító munka
• vizesblokkok, mosdókagylók, WC-k, vízcsapok karbantartása, javítása, cseréje
• szennyvízvezeték karbantartása
• elektromos hálózathoz, szerelvények karbantartása
• világítástechnikai eszközök karbantartása
• elektromos és háztartási kis- és nagygépek javítása
• Bútorasztalos javító munkák
• kazánok, konvektorok, gázbojlerek karbantartása, próbafűtés
• fűtési rendszerrel kapcsolatos javítási feladatok
• gázkészülékekkel kapcsolatos javítási feladatok
• Az intézmény kerítéseinek karbantartása
• épületklíma karbantartása
• karnis, ablak sötétítő eszközök javítása
• telefonhálózat, telefonközpont javítása
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A karbantartás azon intézkedések összessége, melyek a meglévő állapot megítélésére, a kívánt állapot
megóvására és helyreállítására irányulnak. A karbantartás három tevékenységi kört ölel fel: a felülvizsgálat
(ellenőrzés, mérés), a gondozás (kezelés) és a helyreállítás (javítás), melyek magukba foglalják a
karbantartás céljának a megfelelő karbantartási stratégia megállapítását és alkalmazását is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmassági követemény
tekintetében bemutatott a teljesítés helyszíni irányításáért felelős szakember épületkarbantartás terén
szerzett többlet szakma 10
2 3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) 15
3 4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum: 72
óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF/hó) / 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:
Folytatása a VI.3.4. pontnak:
13. 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.
14. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
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 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) M.2) 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.
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20. A közbeszerzés ismétlődő jellegű.
21. A szerződés nem 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.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik 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.
Folytatása: III.1.1. pontban.

Elnevezés: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 2. részajánlat:
• 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.
• 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 42-44.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében álló intézmények karbantartási feladatainak
ellátása.
A vonatkozó intézmények:
2. részajánlat:
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
• 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. Területe: 3243 m2
• 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 42-44. Területe: 1967 m2
Terület összesen: 5210 m2.
Alapvető feladat az épületek karbantartási szolgáltatásának biztosítása. Fenntartási tevékenység, az épület
üzemképessége és rendeltetésszerű használati állapotának megőrzése érdekében szükséges munkák
elvégzése.
A szolgáltatás keretében az iskolaépületek karbantartását kell elvégezni.
A szolgáltatás során 24 órás rendelkezésre állás mellett az intézmény épületeiben jelentkező hibák javítása
és elhárítása a feladat.
A szolgáltatás keretében a javítási, karbantartási munkák az alábbi elemekre, szerkezetekre terjed ki:
• nyílászárók
• hidegburkolatok
• melegburkolatok
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• kőművesmunkát igénylő hibák
• tisztasági festés, javító festés, javító mázolás
• javító lakatos munka
• esővíz elvezető rendszerek
• bádogos szerkezetek
• tetőjavítás
• vízkár elhárításhoz kapcsolódó, további károk megelőzését biztosító munka
• vizesblokkok, mosdókagylók, WC-k, vízcsapok karbantartása, javítása, cseréje
• szennyvízvezeték karbantartása
• elektromos hálózathoz, szerelvények karbantartása
• világítástechnikai eszközök karbantartása
• elektromos és háztartási kis- és nagygépek javítása
• Bútorasztalos javító munkák
• kazánok, konvektorok, gázbojlerek karbantartása, próbafűtés
• fűtési rendszerrel kapcsolatos javítási feladatok
• gázkészülékekkel kapcsolatos javítási feladatok
• Az intézmény kerítéseinek karbantartása
• épületklíma karbantartása
• karnis, ablak sötétítő eszközök javítása
• telefonhálózat, telefonközpont javítása
A karbantartás azon intézkedések összessége, melyek a meglévő állapot megítélésére, a kívánt állapot
megóvására és helyreállítására irányulnak. A karbantartás három tevékenységi kört ölel fel: a felülvizsgálat
(ellenőrzés, mérés), a gondozás (kezelés) és a helyreállítás (javítás), melyek magukba foglalják a
karbantartás céljának a megfelelő karbantartási stratégia megállapítását és alkalmazását is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmassági követemény
tekintetében bemutatott a teljesítés helyszíni irányításáért felelős szakember épületkarbantartás terén
szerzett többlet szakma 10
2 3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) 15
3 4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum: 72
óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF/hó) / 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:
Folytatása a VI.3.4. pontnak:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

II.2.1)

759

13. 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.
14. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
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 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) M.2) 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 ismétlődő jellegű.
21. A szerződés nem 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.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik 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.
Folytatása: III.1.1. pontban.

Elnevezés: Bocskai István Általános Iskola
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 3. részajánlat:

Kiegészítő szójegyzék
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• 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
• 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 61.
• 4127 Nagykereki, Rákóczi u. 2.
• 4127 Nagykereki, Kossuth u. 8.
• 4114 Bojt, Ady E. u. 1.
• 4114 Bojt, Ady E. u. 4.
• 4126 Kismarja, Bocskai u. 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében álló intézmények karbantartási feladatainak
ellátása.
A vonatkozó intézmények:
3. részajánlat:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola:
• 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Területe: 1857 m2
• 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 61. Területe: 945 m2
• 4127 Nagykereki, Rákóczi u. 2. Területe: 1009 m2
• 4127 Nagykereki, Kossuth u. 8. Területe: 100 m2
• 4114 Bojt, Ady E. u. 1. Területe: 289 m2
• 4114 Bojt, Ady E. u. 4. Területe: 96 m2
• 4126 Kismarja, Bocskai u. 30. Területe: 1960 m2
Terület összesen: 6256 m2.
Alapvető feladat az épületek karbantartási szolgáltatásának biztosítása. Fenntartási tevékenység, az épület
üzemképessége és rendeltetésszerű használati állapotának megőrzése érdekében szükséges munkák
elvégzése.
A szolgáltatás keretében az iskolaépületek karbantartását kell elvégezni.
A szolgáltatás során 24 órás rendelkezésre állás mellett az intézmény épületeiben jelentkező hibák javítása
és elhárítása a feladat.
A szolgáltatás keretében a javítási, karbantartási munkák az alábbi elemekre, szerkezetekre terjed ki:
• nyílászárók
• hidegburkolatok
• melegburkolatok
• kőművesmunkát igénylő hibák
• tisztasági festés, javító festés, javító mázolás
• javító lakatos munka
• esővíz elvezető rendszerek
• bádogos szerkezetek
• tetőjavítás
• vízkár elhárításhoz kapcsolódó, további károk megelőzését biztosító munka
• vizesblokkok, mosdókagylók, WC-k, vízcsapok karbantartása, javítása, cseréje
• szennyvízvezeték karbantartása
• elektromos hálózathoz, szerelvények karbantartása
• világítástechnikai eszközök karbantartása
• elektromos és háztartási kis- és nagygépek javítása
• Bútorasztalos javító munkák
• kazánok, konvektorok, gázbojlerek karbantartása, próbafűtés
• fűtési rendszerrel kapcsolatos javítási feladatok
• gázkészülékekkel kapcsolatos javítási feladatok
• Az intézmény kerítéseinek karbantartása
• épületklíma karbantartása
• karnis, ablak sötétítő eszközök javítása
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• telefonhálózat, telefonközpont javítása
A karbantartás azon intézkedések összessége, melyek a meglévő állapot megítélésére, a kívánt állapot
megóvására és helyreállítására irányulnak. A karbantartás három tevékenységi kört ölel fel: a felülvizsgálat
(ellenőrzés, mérés), a gondozás (kezelés) és a helyreállítás (javítás), melyek magukba foglalják a
karbantartás céljának a megfelelő karbantartási stratégia megállapítását és alkalmazását is.
(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 szerz. telj.-ben részt vevő, az M2 alk. köv. tek.ben bemutatott a telj helyszíni
irányításáért felelős szakember épületkarbantartás terán szerzett többlet szakmai tap. hóban (min.0-max
60 hónap) 10
2 3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) 15
3 4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum: 72
óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF/hó) / 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:
Folytatása a VI.3.4. pontnak:
13. 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.
14. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
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 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) M.2) 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.
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19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
20. A közbeszerzés ismétlődő jellegű.
21. A szerződés nem 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.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik 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.
Folytatása: III.1.1. pontban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14768 / 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: József Attila Általános Iskola
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: 2022/08/10 (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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15642780
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13579193209
Postai cím: Vásár Tér 20/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
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: 2022/08/10 (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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15640260
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

767

Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13579193209
Postai cím: Vásár Tér 20/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Bocskai István Általános Iskola
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: 2022/08/10 (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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20100624
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13579193209
Postai cím: Vásár Tér 20/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás eredményes az 1.,2.,és 3. részajánlat tekintetében, mivel a rendelkezésre álló fedezet elegendő
az ajánlati árra.
1. részajánlat tekintetében:
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.
Rész neve: József Attila Általános Iskola (1)
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmassági követemény tekintetében bemutatott a
teljesítés helyszíni irányításáért felelős szakember épületkarbantartás terén szerzett többlet
szakmai tapasztalata hónapokban (min. 0 hónap, max. 60 hónap):60
3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) :1
4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum:
72 óra) :1
Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):1 303 565
Rész neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (2)
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmassági követemény tekintetében bemutatott a
teljesítés helyszíni irányításáért felelős szakember épületkarbantartás terén szerzett többlet
szakmai tapasztalata hónapokban (min. 0 hónap, max. 60 hónap):60
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3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) :1
4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum:
72 óra) :1
Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):1 303 355
Rész neve: Bocskai István Általános Iskola (3)
1. Nettó Ajánlati Ár (HUF/hó)
Rendszeres karbantartási szolgáltatás díja összesen (nettó HUF/hó) :1675052
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Kismarjai Bocskai István Tagiskolája tekintetében
karbantartási szolgáltatás díja összesen (nettó HUF/hó) :524792
2. A szerz. telj.-ben részt vevő, az M2 alk. köv. tek.ben bemutatott a telj helyszíni irányításáért
felelős szakember épületkarbantartás terán szerzett többlet szakmai tap. hóban (min.0-max 60
hónap):60
3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) :1
4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum:
72 óra) :1
További ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Vásár Tér 20/A
Rész neve: József Attila Általános Iskola (1)
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmassági követemény tekintetében bemutatott a
teljesítés helyszíni irányításáért felelős szakember épületkarbantartás terén szerzett többlet
szakmai tapasztalata hónapokban (min. 0 hónap, max. 60 hónap):0
3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) :4
4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum:
72 óra) :72
Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):1 560 900
Rész neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (2)
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmassági követemény tekintetében bemutatott a
teljesítés helyszíni irányításáért felelős szakember épületkarbantartás terén szerzett többlet
szakmai tapasztalata hónapokban (min. 0 hónap, max. 60 hónap):0
3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) :4
4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum:
72 óra) :72
Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):1 510 830
Rész neve: Bocskai István Általános Iskola (3)
1. Nettó Ajánlati Ár (HUF/hó)
Rendszeres karbantartási szolgáltatás díja összesen (nettó HUF/hó) :1 783 520
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Kismarjai Bocskai István Tagiskolája tekintetében
karbantartási szolgáltatás díja összesen (nettó HUF/hó) :558 775
2. A szerz. telj.-ben részt vevő, az M2 alk. köv. tek.ben bemutatott a telj helyszíni irányításáért
felelős szakember épületkarbantartás terán szerzett többlet szakmai tap. hóban (min.0-max 60
hónap):0
3.Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 4 óra) :4
4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra, maximum:
72 óra) :72
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Biharkeresztes Város Önkormányzata (17386/2022)
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: Biharkeresztes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15372947209
Postai cím: Széchenyi Utca 57.
Város: Biharkeresztes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4110
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://biharkeresztes.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://biharkeresztes.asp.lgov.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:
Biharkeresztes kút építése
Hivatkozási szám: EKR001086722022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kutak jelenlegi együttes vízhozama 1050 l/p. A 2/A kút homokol, vízhozama bizonytalan, így a
rendelkezésre álló vízmennyiség 750 l/p, 16 órás üzemidővel 750 m3/nap.
A 35900/9489-6/2016 sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött éves vízmennyiség 230 000 m3/év. Az
átlag 630 m3/nap. A napi csúcs eléri a 900 m3/napot. Fentiek miatt egy új kút létesítése szükséges.
A település határában épül a VIASTEIN Kft. pórusbeton gyára. Ennek ipari minőségű vízigénye 850 m3/
nap. A vízellátást a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja, kezeletlen nyersvíz szolgáltatásával. Erre a célra a 3 sz.
jelenleg üzemen kívüli kút minősége megfelel, így ezt a kutat rákötik az üzem 800 m3-es víztárolójára.
A kútvizsgálat során meghatározott üzemi vízhozam eléri a 600 l/p-et, tehát az üzem vízigényét fedezi.
Meghibásodása esetén azonban nincs megfelelő tartalék, és az új vízmű kút elkészülte után sem
lesz a vízműnek megfelelő tartalék vízbázisa, ezért egy második vízmű kút is szükséges. Ez mindkét
felhasználónak tartalékot biztosít. Fentiek alapján két új vízmű kút létesítendő. A nyersvíz igény csúcsban,
a betonüzemmel együtt 850 + 900 = 1750 m3/nap, 16 órás üzemben 1750 l/p lesz.
A vízbeszerzési tervben rögzítettek szerint a település vízellátása céljából, egy 320 m és egy 210 m kút
létesítését tervezzük, a 412 és 415 hrsz. területre. A kijelölt fúrási pontokon az előírt védőtávolságok
betarthatók. Elektromos energia és öblítő víz a település hálózatáról, 50 m-en belüli csatlakozással
beszerezhető. A keletkező csurgalék víz a Kert utcai csapadék csatornába vezethető, kb. 100 m
provizórikus vezetéken.
Az „A” jelű, 5 sz. kút várható vízhozama 6-800 l/p, -25-30 m üzemi vízszinten. A nyugalmi vízszint -8-10 m
között alakul.
A „B” jelű, 6 sz. 210 m-es kút várható vízhozama 4-600 l/p, -25-30 m üzemi szinten. A nyugalmi vízszint -7-9
m között alakul.
Metántartalom egyik szintből sem várható.
A 6. számú kút aknájából kilépő cső két irányban halad tovább, egyrészt az 5. számú kút (Vízmű irányába)
bekötő vezetékéhez, másrészt a 3. számú kút (VIASTEIN Kft. irányába) meglévő bekötő vezetékéig. A
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kútaknában elhelyezésre kerül egy 60 l-es gumimembrános légüstöt. Ennek nyomás távadója vezérli
a 6. számú kút búvárszivattyúját. Amennyiben a VIASTEIN Kft. pórusbeton gyárát ellátó 3. számú kút
vízhozama kevés, vagy hiba miatt nem termel, a Kft 800 m3-es tározójának szintszabályozója kinyitja a 3.
számú kútaknában elhelyezendő 6. számú kút bekötő vezetékébe tervezett motoros elzáró szerelvényt.
Ennek hatására a 6. számú kútaknában lévő légüst nyomása leesik, a nyomáscsökkenés hatására a
kihelyezett új PLC vezérlő elindítja a 6. számú kút búvárszivattyújának frekvenciaváltóját, ami fokozatosan
indítja a 6. számú kutat. Amennyiben havária miatt a vízmű kutak kapacitása nem elegendő, a vízmű
nyersvíz tárolójának egy alsó szintjén a szintszabályozó hatására zárni kell a Kft. felé menő ág motoros
szerelvényét , és nyitni kell a vízmű felé vezető ágba szerelt szerelvényt (ezáltal a település vízellátás
biztonsága elsőbbséget élvez). Normál üzemben az üzem (VIASTEIN Kft.) irányába vezető motoros
szerelvény nyitva, míg a vízmű irányába vezető zárt állapotban van.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79962460 (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: Biharkeresztes kút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Biharkeresztes:
- 412 hrsz.
- 415 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kutak jelenlegi együttes vízhozama 1050 l/p. A 2/A kút homokol, vízhozama bizonytalan, így a
rendelkezésre álló vízmennyiség 750 l/p, 16 órás üzemidővel 750 m3/nap.
A 35900/9489-6/2016 sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött éves vízmennyiség 230 000 m3/év. Az
átlag 630 m3/nap. A napi csúcs eléri a 900 m3/napot. Fentiek miatt egy új kút létesítése szükséges.
A település határában épül a VIASTEIN Kft. pórusbeton gyára. Ennek ipari minőségű vízigénye 850 m3/
nap. A vízellátást a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja, kezeletlen nyersvíz szolgáltatásával. Erre a célra a 3 sz.
jelenleg üzemen kívüli kút minősége megfelel, így ezt a kutat rákötik az üzem 800 m3-es víztárolójára.
A kútvizsgálat során meghatározott üzemi vízhozam eléri a 600 l/p-et, tehát az üzem vízigényét fedezi.
Meghibásodása esetén azonban nincs megfelelő tartalék, és az új vízmű kút elkészülte után sem
lesz a vízműnek megfelelő tartalék vízbázisa, ezért egy második vízmű kút is szükséges. Ez mindkét
felhasználónak tartalékot biztosít. Fentiek alapján két új vízmű kút létesítendő. A nyersvíz igény csúcsban,
a betonüzemmel együtt 850 + 900 = 1750 m3/nap, 16 órás üzemben 1750 l/p lesz.
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A vízbeszerzési tervben rögzítettek szerint a település vízellátása céljából, egy 320 m és egy 210 m kút
létesítését tervezzük, a 412 és 415 hrsz. területre. A kijelölt fúrási pontokon az előírt védőtávolságok
betarthatók. Elektromos energia és öblítő víz a település hálózatáról, 50 m-en belüli csatlakozással
beszerezhető. A keletkező csurgalék víz a Kert utcai csapadék csatornába vezethető, kb. 100 m
provizórikus vezetéken.
Az „A” jelű, 5 sz. kút várható vízhozama 6-800 l/p, -25-30 m üzemi vízszinten. A nyugalmi vízszint -8-10 m
között alakul.
A „B” jelű, 6 sz. 210 m-es kút várható vízhozama 4-600 l/p, -25-30 m üzemi szinten. A nyugalmi vízszint -7-9
m között alakul.
Metántartalom egyik szintből sem várható.
A 6. számú kút aknájából kilépő cső két irányban halad tovább, egyrészt az 5. számú kút (Vízmű irányába)
bekötő vezetékéhez, másrészt a 3. számú kút (VIASTEIN Kft. irányába) meglévő bekötő vezetékéig. A
kútaknában elhelyezésre kerül egy 60 l-es gumimembrános légüstöt. Ennek nyomás távadója vezérli
a 6. számú kút búvárszivattyúját. Amennyiben a VIASTEIN Kft. pórusbeton gyárát ellátó 3. számú kút
vízhozama kevés, vagy hiba miatt nem termel, a Kft 800 m3-es tározójának szintszabályozója kinyitja a 3.
számú kútaknában elhelyezendő 6. számú kút bekötő vezetékébe tervezett motoros elzáró szerelvényt.
Ennek hatására a 6. számú kútaknában lévő légüst nyomása leesik, a nyomáscsökkenés hatására a
kihelyezett új PLC vezérlő elindítja a 6. számú kút búvárszivattyújának frekvenciaváltóját, ami fokozatosan
indítja a 6. számú kutat. Amennyiben havária miatt a vízmű kutak kapacitása nem elegendő, a vízmű
nyersvíz tárolójának egy alsó szintjén a szintszabályozó hatására zárni kell a Kft. felé menő ág motoros
szerelvényét , és nyitni kell a vízmű felé vezető ágba szerelt szerelvényt (ezáltal a település vízellátás
biztonsága elsőbbséget élvez). Normál üzemben az üzem (VIASTEIN Kft.) irányába vezető motoros
szerelvény nyitva, míg a vízmű irányába vezető zárt állapotban van.
(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 telj.be bevonni kívánt 1 fő olyan szakember, akinek van vízjogi beruh.ban
vagy vízgazd.i építmények (vízi létesítmények) építési-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata
(igen/nem) 20
2 3. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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)
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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
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: Biharkeresztes kút építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10263806206
Postai cím: Sövényházi Út 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
E-mail: aquaplus@aquaplus.hu
Telefon: +36 62251747
Internetcím(ek): (URL) www.aquaplus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806206
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: 79962460
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: Jelen ajánlat
benyújtásakor még nem volt ismert az alvállalkozó.
Erős-és gyengeáramú kivitelezés, irányítástechnika
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: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10263806206
Postai cím: Sövényházi Út 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806206
Hivatalos név: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209
Hivatalos név: AQUADRILL 92 Környezetvédelmi, Mérnöki és Kútfúró Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10792993241
Postai cím: Derű Utca 2. A ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10792993241
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:
2022/07/19 (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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (17167/2022)
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 XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735791242
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax: +36 14044298
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

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:
Budapest XVI. kerületi útépítések LXXIV.
Hivatkozási szám: EKR000966502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

781

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest XVI. kerületi útépítések LXXIV.- Aszfalt burkolatú új út építése, járdaépítés, zöldfelület
rendezéssel és csapadékvíz kezeléssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján
az alábbiak szerint:
1. rész: Albán utca (Veres Péter út – Margit u.) útépítése: 296 m
- térkő járdaburkolat: 750 m2,
- egyéb térkő burkolat: 622 m2,
- polimerbeton rácsos folyóka: 76 m,
- gyepesítés: 580 m2.
2. rész: Rózsalevél utca (Szabadföld út - Georgina u.) útépítése: 191 m
- térkő járdaburkolat: 590 m2,
- egyéb térkő burkolat: 238 m2,
- culé kavics szikkasztó építése: 7,5 m2,
- gyepesítés: 203 m2.
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)
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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: Albán utca útépítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Albán utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aszfaltburkolatú új út építése, járdaépítés, zöldfelület rendezéssel és csapadékvíz kezeléssel, az átadott
tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:
Albán utca (Veres Péter út – Margit u.) útépítése: 296 m
- térkő járdaburkolat: 750 m2,
- egyéb térkő burkolat: 622 m2,
- polimerbeton rácsos folyóka: 76 m,
- gyepesítés: 580 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés
megkezdése előtt 10
2 Lakossági panaszok fogadása, és dokumentálása az építés ideje alatt 10
3 Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
Pontozás módszere: ár kritérium: arányosítás, minőségi kritériumok: abszolút értékelés és pontozás a
dokumentációban foglaltak szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Rózsalevél utca útépítése
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Rózsalevél utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aszfaltburkolatú új út építése, járdaépítés, zöldfelület rendezéssel és csapadékvíz kezeléssel, az átadott
tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:
Rózsalevél utca (Szabadföld út - Georgina u.) útépítése: 191 m
- térkő járdaburkolat: 590 m2,
- egyéb térkő burkolat: 238 m2,
- culé kavics szikkasztó építése: 7,5 m2,
- gyepesítés: 203 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés
megkezdése előtt 10
2 Lakossági panaszok fogadása, és dokumentálása az építés ideje alatt 10
3 Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
Pontozás módszere: ár kritérium: arányosítás, minőségi kritériumok: abszolút értékelés és pontozás a
dokumentációban foglaltak szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Albán utca útépítése
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].;
Jelen közbeszerzési eljárás az 1. rész (Albán utca útépítése) vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján eredménytelen, mivel egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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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: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11772149242
Postai cím: Fenőkő Utca 2/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772149242
Hivatalos név: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14779066213
Postai cím: Határ Út 056/20. hrsz.
Város: Csömör
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14779066213
Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11185417211
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185417211
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Rózsalevél utca útépítése
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].;
Jelen közbeszerzési eljárás a 2. rész (Rózsalevél utca útépítése) vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontja alapján eredménytelen, mivel egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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
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):
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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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11772149242
Postai cím: Fenőkő Utca 2/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772149242
Hivatalos név: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14779066213
Postai cím: Határ Út 056/20. hrsz.
Város: Csömör
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14779066213
Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11185417211
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185417211
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
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:
2022/07/05 (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:
2022/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Csolnoky Ferenc Kórház (17226/2022)
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: Csolnoky Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15813671219
Postai cím: Kórház Utca 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Mária Anna
Telefon: +36 88556211
E-mail: gazdig@vmkorhaz.hu
Fax: +36 88556000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://csfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://csfk.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
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:
Izotóp beszerzés a CsFK részére adásvét. keretében
Hivatkozási szám: EKR000106522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09344000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő részére a szerződéskötéstől számított 12 hónapra szükséges különféle Izotópok beszerzése
5 részben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció (ártábla) szerint, az ott
meghatározott követelmények alapján. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel kötendő szerződés alapján
az egyes részek vonatkozásában az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott termékek adásvételére és szállítására köteles.
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra,
műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások
elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az
ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbe.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül valamennyi tételre (termékre) kell
ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25026550 (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: In vivó radioaktív izotópok - Generátorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09344000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12 havi mennyiség:
Sorszám Megnevezés Kiszerelés/ egység Szakmai igénymennyiség/év Menny/ Egység Szállításgyakorisága
1. 99mTc-generátor (szállítás péntek, aktivitás következő péntek) 10,5 GBq 47 db 1 szállítás/hét
2. 99mTc-generátor (szállítás péntek, aktivitás következő péntek) 12,5 GBq 1 db eseti
3. 99mTc-generátor (szállítás péntek, aktivitás következő péntek) 15 GBq 1 db eseti
Eltérő méret: külső generator sugárvédelem biztosítása szükséges.
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra,
műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások
elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az
ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbe.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül valamennyi tételre (termékre) kell
ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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:
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Legalacsony ár, mint értékelési szempont, figyelembe véve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését.

Elnevezés: In vivó radioaktív izotópok - Oldatok és kapszula
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09344000-2

További tárgyak:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12 havi mennyiség
Sorszám Megnevezés Kiszerelés/ egység Szakmai igénymennyiség/év Menny/ Egység Szállítás
gyakorisága
1. 131-I NaI oldat 200 MBq 1 db eseti
2. 131-I NaI terápiás kapszula max. 550 MBq 50 db 2 szállítás/hó
3. 131-I NaI diagnosztikus kapszula 4 MBq 28 db 1 szállítás/hó, együtt a terápiás rendeléssel
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra,
műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások
elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az
ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbe.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül valamennyi tételre (termékre) kell
ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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:
Legalacsony ár, mint értékelési szempont, figyelembe véve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését.
II.2.1)
Elnevezés: In vivó radioaktív izotópok - Gyulladásos folyamat

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

794

Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09344000-2

További tárgyak:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyulladásos folyamatok vizsgálatára alkalmas radioaktív készítmények beszerzése.
12 havi mennyiség
Sorszám Megnevezés Kiszerelés/ egység Szakmai igény mennyiség/év Menny/ Egység Szállítás
gyakorisága
1. Gallium-67 citrát 82 MBq 1 db eseti
2. Gallium-67 citrát 123MBq 1 db eseti
3. Gallium-67 citrát 205 MBq 4 db eseti
4. Csontszcintigráfia (HDP) 5 amp/ doboz 40 doboz igény szerint
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra,
műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások
elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az
ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbe.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül valamennyi tételre (termékre) kell
ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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:
Legalacsony ár, mint értékelési szempont, figyelembe véve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését.
II.2.1)
Elnevezés: In vivó nem radioaktív diagnosztikumok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12 havi mennyiség
Sorszám Felhasználás célja/vegyület Szakmai igény/év Menny. egység Szállítás kiszerelés
1. Veseszcintigráfia (EC) 6 doboz igény szerint 4 amp/doboz
2. Vérpool szcintigráfia PYRON) 3 doboz eseti,igény szerint 6 amp/dob
3. Choleszcintigráfia TECHIDA) 4 doboz igény szerint 6 amp./doboz
4. Staticus Vesescintigraphia (DMSA) 4 doboz igény szerint 6 amp/doboz
5. HELIZO kilégzés teszt 16 doboz igény szerint 10db/doboz
6. Csontszcintigráfia (MDP) 6 doboz igény szerint 6 amp/doboz
7. Mellékpajzsmirigy scinigraphia (MIBI, MIBI TOP) 3 doboz igény szerint 5 amp/doboz
8. Tetrofosmin (Myoview) 6 doboz igény szerint 5 amp/doboz
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra,
műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások
elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az
ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbe.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül valamennyi tételre (termékre) kell
ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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:
Legalacsony ár, mint értékelési szempont, figyelembe véve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését.
II.2.1)
Elnevezés: In vivó nem radioaktív diagnosztikumok - Humán alb
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12 havi mennyiség
Sorszám Felhasználás célja/vegyület Szakmai igény/év Menny. egység Szállítás kiszerelés
1 Szívizom perfúzió SPECT (cardio-SPECT) 3 doboz igény szerint 6 amp/doboz
2. Sentinel limfoszcintigráfia Senti-Scint) 20 doboz igény szerint 6 amp./doboz
3. Perfúziós tüdőszcintigráfia (lyo-MAA) 5 doboz igény szerint 5 amp/doboz
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra,
műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások
elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az
ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbe.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül valamennyi tételre (termékre) kell
ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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:
Legalacsony ár, mint értékelési szempont, figyelembe véve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08309 / 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: In vivó radioaktív izotópok - Generátorok
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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10807262243
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: 13750000
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):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

V.2.10)
V.2.11)

799

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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10807262243
Hivatalos név: MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10732425213
Postai cím: Csipányok Utca 2
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732425213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: In vivó radioaktív izotópok - Oldatok és kapszula
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: 2022/08/08 (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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10807262243
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: 3018400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10807262243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: In vivó radioaktív izotópok - Gyulladásos folyamat
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: 2022/08/08 (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: MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10732425213
Postai cím: Csipányok Utca 2
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: pereczesj@medinspect.hu
Telefon: +36 27537340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27537341
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732425213
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: 2739800
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: MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10732425213
Postai cím: Csipányok Utca 2
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732425213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: In vivó nem radioaktív diagnosztikumok
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: 2022/08/08 (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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10807262243
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: 2955150
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10807262243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: In vivó nem radioaktív diagnosztikumok - Humán alb
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: 2022/08/08 (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: Medi-Radiopharma Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12090503413
Postai cím: Szamos Utca 10-12.
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: order@mediradiopharma.hu
Telefon: +36 23521261
Internetcím(ek): (URL) www.mediradiopharma.com
Fax: +36 23521260
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12090503413
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: 2563200
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: Medi-Radiopharma Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12090503413
Postai cím: Szamos Utca 10-12.
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12090503413
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Dunaújvárosi Egyetem (17407/2022)
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: Dunaújvárosi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308746207
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 1/a
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pomázi Gergely
Telefon: +36 25551101
E-mail: pomazig@uniduna.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uniduna.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uniduna.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: Felsőoktatási intézmény
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Dunaújvárosi Egyetem C épület tetőtér felújítása
Hivatkozási szám: EKR000810412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

809

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 Dunaújvárosi Egyetem - 2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1. (hrsz.: 105/1) címen található - C épület
tetőtér felújítási munkái
A felújítandó tetőtér alapterülete: 332 m2
A tetőtér felújításának tervezett terjedelme
• tetőtéri ablakok légmentes zárásának biztosítása, felújítás, árnyékoló cseréje
• világítás és villamos kapcsolók, fali csatlakozók korszerűsítése
• beltéri ajtók elrendezésének kisebb átalakítása
• falfelületek festése, illetve tapétázása
• ajtólapok felújítása
• irodák, tárgyalók és szerver helyiség klimatizálás biztosítása
• függönyfalak és ajtók beépítése, elektronikus beléptetőrendszer felszerelése
• videokonferencia rendszer kialakítása
• informatikai hálózat és végpontok kiépítése
A munkanemeket és az ahhoz kapcsolódó mennyiségeket, valamint a részletes műszaki leírást a
Közbeszerzési dokumentumok III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 72149072 (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: Dunaújvárosi Egyetem C épület tetőtér felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31524000-5

További tárgyak:

39717200-3

Kiegészítő szójegyzék

44221200-7
45000000-7
45432220-2
45442100-8
45442300-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújvárosi Egyetem „C” épület tetőtere
A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1., Dunaújváros 105/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dunaújvárosi Egyetem - 2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1. (hrsz.: 105/1) címen található - C épület
tetőtér felújítási munkái
A felújítandó tetőtér alapterülete: 332 m2
A tetőtér felújításának tervezett terjedelme
• tetőtéri ablakok légmentes zárásának biztosítása, felújítás, árnyékoló cseréje
• világítás és villamos kapcsolók, fali csatlakozók korszerűsítése
• beltéri ajtók elrendezésének kisebb átalakítása
• falfelületek festése, illetve tapétázása
• ajtólapok felújítása
• irodák, tárgyalók és szerver helyiség klimatizálás biztosítása
• függönyfalak és ajtók beépítése, elektronikus beléptetőrendszer felszerelése
• videokonferencia rendszer kialakítása
• informatikai hálózat és végpontok kiépítése
A munkanemeket és az ahhoz kapcsolódó mennyiségeket, valamint a részletes műszaki leírást a
Közbeszerzési dokumentumok III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. 1 fő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember
szakmai tapasztalata (lásd II.2.12.pontban) (hónapokban megadva, max. 36 hónap) 10
2 3. 1 fő MV-ÉG jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember szakmai tapasztalata (lásd
II.2.12.pontban) (hónapokban megadva, max. 36 hónap) 10
3 4. 1 fő MV-ÉV jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember szakmai tapasztalata (lásd
II.2.12.pontban) (hónapokban megadva, max. 36 hónap) 10

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

811

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Mindössz.nettó ajánlati ár (no.vállalk. díj,Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) pont és a II.2.7) pont kiegészítése:
A teljesítés határideje: Nyertes Ajánlattevő a feladatok teljesítését legkésőbb az építési munkaterület
átvételétől számított 2 munkanapon belül köteles megkezdeni. A munkavégzés akkor tekinthető
megkezdettnek, ha az E-Építési naplót megnyitották. Befejezési határidő a munkaterület átadásátvételétől számított 60 nap. Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
A II.2.5. pontban szereplő Értékelési szempont / Minőségi kritérium pont kiegészítése:
1. értékelési szempont: Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj, Ft)
2. értékelési szempont: 1 fő felelős műszaki vezető szakember (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet MV-É vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel
és szakmai tapasztalattal) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzését követően vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felül (max. 36 hó)
3. értékelési szempont: 1 fő felelős műszaki vezető szakember (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet MV-ÉG
- vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel
és szakmai tapasztalattal) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzését követően vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felül (max. 36 hó)
4. értékelési szempont: 1 fő felelős műszaki vezető szakember (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet MV-ÉV
- vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel
és szakmai tapasztalattal) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzését követően vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felül (max. 36 hó)
Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot
alkalmazza.
Az értékelés módszerei: a közbeszerzési dokumentumok Útmutató fejezetének 10. pontjában
részletezettek szerint, az 1. ért. részszempont: fordított arányosítás; a 2-4. ért. részszempont: egyenes
arányosítás a Közbeszerzési Hatóság által a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról kiadott Útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI.1.A.1.aa)
és ab) pontjában foglaltak alapján.
A III.1.5) pont folytatása:
A Kbt. 135. § (10) bekezdése alapján a Kbt. 135. § (1); (3); (5)-(6) és (9), a Ptk 6:130§ (1)-(2) bek, valamint az
alvállalkozói kifizetésre 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A§ és 32/B§ irányadók.
Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok IV. Szerződés
tervezet fejezete (Kivitelezési szerződés) tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dunaújvárosi Egyetem C épület tetőtér 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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
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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: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DAV Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25148400207
Postai cím: Magyar Út 108
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.arpad@davrt.hu
Telefon: +36 309317661
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25148400207
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: 72149072
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti feladatok
elvégzése
MV-É felelős műszaki vezető szakember
MV-ÉG felelős műszaki vezető szakember
MV-ÉV felelős műszaki vezető szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: DAV Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25148400207
Postai cím: Magyar Út 108
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25148400207
Hivatalos név: KONISTEEL KORLÁTOLT FELELÖSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 29301788207
Postai cím: FEHÉRVÁRI UTCA 63
Város: Daruszentmiklós
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2423
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29301788207
Hivatalos név: Kovács Építő" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14921751207
Postai cím: Szent István Utca 36
Város: Mezőfalva
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2422
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14921751207
Hivatalos név: Gyárépszer Gyárépítő és Szerelő Zrt
Nemzeti azonosítószám: 24789530207
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Postai cím: Szórád Márton Út 20. Fsz.1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24789530207
Hivatalos név: Laktanya Fa-Ker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26570448213
Postai cím: Petőfi Utca 16
Város: Tésa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26570448213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17360/2022)
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
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x 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:
Burkolat-helyreállítási munkák elvégzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000801742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente
1. rész: 1 700 db mely 15 500 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
2. rész: 2 100 db mely 17 000 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre
1. rész: nettó 132.000.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70%-ig vállal lehívási kötelezettséget.
2. rész: nettó 167.990.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70%-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben
rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy
ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás
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valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást
tartalmaz, a 321/2015.(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékűséget AT-nek igazolni kell.
.AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. §-a szerint előírja, hogy a nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés megajánlott részének tárgyára érvényes, építés-,
és szerelésbiztosítás (C.A.R./E.A.R) tartalmú, annak II. fejezete tekintetében káreseményenként legalább
2.000.000.- HUF és időszakonként (évenként) legalább 50.000.000.- HUF kártérítési limittel rendelkező
felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, valamint
a fedezetigazolást bemutatni. Előbb részletezett C.A.R./E.A.R. fedezet kiváltható a jelen közbeszerzés
tárgyára érvényes általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely esetén a kártérítési limit
káreseményenként legalább 2.000.000,- HUF és időszakonként (évente) legalább 50.000.000.,- HUF.
A biztosításnak ki kell terjednie:
&#61656; a szerződésen kívül okozott károkra,
&#61656; harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
&#61656; kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, továbbá
&#61656; közös ajánlattétel esetén – amennyiben a konzorciumi tagok nem önállóan rendelkeznek
C.A.R./E.A.R. vagy általános és szolgáltatói FB-sal – a közös ajánlattevők minden tagjának, mint
együttbiztosítottnak szükséges szerepelnie a biztosítás(ok)ban.
Fentieken túl AK előírja, hogy nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
rendelkezzen üzemi baleset felelősségbiztosítással is (munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve
építőipari tevékenységre, akár kombinált felelősségbiztosítás részeként).
Nyertes AT-nek a biztosítások kapcsán, a kötvényeken kívül szükséges a fedezetigazolásokat (díjfizetési
igazolásokat) is átadnia AK részére, amelyekből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyeken
szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél
a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott fedezetigazolásokon szereplő díjrendezettség vége előtt
újabb fedezetigazolásokat bemutatni, amelyek legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig
biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségeinek eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti.
A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FBk tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az AT-knek
ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az
előírt értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és szolgáltatói
felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben azonban a
biztosítás hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is („együttbiztosítotti” záradék) azaz
a közös ajánlattevők minden tagjának együttbiztosítottként kell szerepelnie a biztosítás(ok)ban. A
munkáltatói felelősségbiztosítással közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a konzorcium
minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell rendelkeznie.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299990000 (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: „Budai oldal”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. rész: „Budai oldal”
o Budapest I., II., III., XI., XII., XXI., XXII. kerületek,
o Budakeszi,
o Biatorbágy,
o Budaörs,
o Halásztelek,
o Százhalombatta,
o Szigetszentmiklós,
o Tököl,
o Csepel-sziget termelő-, és védterületek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente
1. rész: 1 700 db mely 15 500 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre.
1. rész: nettó 132.000.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben
rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy
ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap, egész hónapban megadva) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Ajánlati ár / 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:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta
meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Ajánlatkérő -az 1. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot
a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó
132.000.000,- HUF.
II.2.1)
Elnevezés: „Pesti oldal”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2. rész: „Pesti oldal”
o Budapest IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerületek,
o Dunabogdány,
o Kisoroszi,
o Pócsmegyer,
o Szigetmonostor,
o Szentendrei-sziget termelő-, és védterületek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente
2. rész: 2 100 db, mely 17 000 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák.
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 12 hónap határozott időre
2 rész: nettó 167.990.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben
rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy
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ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 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:
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.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Ajánlatkérő -az 2. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot
a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban:
nettó 168.000.000,- HUF.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 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
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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: 4600004957 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budai oldal”
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: 2022/08/10 (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: Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12049679213
Postai cím: Rózsa Utca 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: bola95kft@t-online.hu
Telefon: +36 26302586
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26500587
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049679213
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: 132000000
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: Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12049679213
Postai cím: Rózsa Utca 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049679213
Hivatalos név: Útszervíz Kft
Nemzeti azonosítószám: 25778674213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 27 025/103
Város: Pócsmegyer
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2017
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25778674213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4600004958 Rész száma: 2 Elnevezés: „Pesti oldal”
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: 2022/08/10 (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: Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12049679213
Postai cím: Rózsa Utca 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: bola95kft@t-online.hu
Telefon: +36 26302586
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26500587
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049679213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

824
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 167990000
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: ATP Közműépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26218063241
Postai cím: Pacsirtamező Utca 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: atpkozmu@gmail.com
Telefon: +36 202539513
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26218063241
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: Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12049679213
Postai cím: Rózsa Utca 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049679213
Hivatalos név: ATP Közműépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26218063241
Postai cím: Pacsirtamező Utca 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26218063241
Hivatalos név: Közmű Plusz Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14639324242
Postai cím: Döntő Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14639324242
Hivatalos név: Útszervíz Kft
Nemzeti azonosítószám: 25778674213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 27 025/103
Város: Pócsmegyer
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2017
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25778674213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/06/02 (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:
Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot.
1. rész Budai oldal:
1. Ajánlattevő neve: Útszervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca 27.
Adószáma: 25778674-2-13
2. Ajánlattevő neve: Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2000 Szentendre Rózsa Utca 14.
Adószáma:12049679-2-13
1. rész Pesti oldal:
1. Ajánlattevő neve: Útszervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca 27.
Adószáma: 25778674-2-13
2. Ajánlattevő neve: Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2000 Szentendre Rózsa Utca 14.
Adószáma:12049679-2-13
3. Ajánlattevő neve: Közmű Plusz Építő Kft.
Székhelye: 1172 Budapest Döntő Utca 12
Adószáma: 14639324-2-42
4. Ajánlattevő neve: ATP Közműépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1036 Budapest Pacsirtamező Utca 65
Adószám: 26218063-2-41
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

828

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (17170/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728317209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobi Csaba
Telefon: +36 52507507
E-mail: jegyzo@hbmo.hu
Fax: +36 52507514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Rendezvénytechnikai eszközök beszerzése 2.
Hivatkozási szám: EKR000754172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” elnevezésű projekt
[TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] keretében az alábbi fénytechnikai eszközök szállítása:
- 16 db LEDPAR RGBW lámpa (10W-os RGBW multichip LED fényforrás),
- 2 db konténer a fenti lámpához,
- 4 db vízmentes, hibrid forgófejes lámpa,
- 2 db konténer a fenti vízmentes, hibrid forgófejes lámpához,
- 1 db fényvezérlő,
- 40 db DMX/240V hibrid kábel,
- 2 db 50 méteres DMX jelkábel,
- 8 db IP65 védettségű - XLR fordító,
- 1 készlet elektromos betáplálás,
- 1 készlet kábelezés,
- 1 készlet a lámpák rögzítéséhez szükséges C kampó, biztosító sodrony,
- 3 db állványszett,
- 6 db állvány szállító láda,
- 1 db kellék szállító láda.
II. rész
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” elnevezésű projekt
[TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] keretében az alábbi hangtechnikai eszközök szállítása:
- 8 db hangsugárzó,
- 3 db mobil szállító konténer a hangsugárzók számára,
- 1 db digitális hangkeverő,
- 1 db digitális stagebox,
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- 1 db szállító konténer a hangkeverő számára,
- 1 db szállító konténer stagebox számára,
- 1 db digitális hordozható hangkeverő,
- 1 db szállító konténer a hordozható hangkeverő számára,
- 2 db tablet távvezérléshez,
- 6 db hangfalállvány,
- 3 db hangfalállvány táska,
- 4 db digitális vezeték nélküli mikrofon,
- 1 db antenna egység,
- 2 db szállító konténer a mikrofonok részére,
- 2 db kábel,
- 24 db kábelkészlet,
- 22 db vezetékes mikrofon,
- 14 db mikrofon állvány,
- 2 db mikrofon állvány táska,
- 2 db mobil szállító konténer,
- 2 db Wifi antenna,
- 2 db dibox,
- 4 db kábel diboxhoz,
- 1 db mikrofon szállító doboz.
III. rész
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” elnevezésű projekt
[TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] keretében 48 m2-es mobil alumínium színpad szállítása hosszában
merevítő bordával, színpadlábakkal, korláttal és feljáró lépcsővel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36883100 (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: Fénytechnikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31300000-9

További tárgyak:

31518100-1
31521000-4
31682210-5

Kiegészítő szójegyzék
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44619000-2
44619500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe, illetőleg 30 km-es vonzáskörzetén
belül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” elnevezésű projekt
[TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] keretében az alábbi termékek szállítása:
- 16 db LEDPAR RGBW lámpa (10W-os RGBW multichip LED fényforrás),
- 2 db konténer a fenti lámpához,
- 4 db vízmentes, hibrid forgófejes lámpa,
- 2 db konténer a fenti vízmentes, hibrid forgófejes lámpához,
- 1 db fényvezérlő,
- 40 db DMX/240V hibrid kábel,
- 2 db 50 méteres DMX jelkábel,
- 8 db IP65 védettségű - XLR fordító,
- 1 készlet elektromos betáplálás,
- 1 készlet kábelezés,
- 1 készlet a lámpák rögzítéséhez szükséges C kampó, biztosító sodrony,
- 3 db állványszett,
- 6 db állvány szállító láda,
- 1 db kellék szállító láda.
(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 ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (24 hónap) felett vállalt további
jótállás időtartama a szállítani kívánt termékek tekintetében (hónap, 0-12 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020
II.2.9) További információ:
Ezen rész tekintetében a többletjótállásra vonatkozó értékelési részszemponttal érintett beszerzési
tárgyak: a LED fényforrások, vízmentes, hibrid forgófejes lámpák és a fényvezérlő.
II.2.1)
Elnevezés: Hangtechnikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31682220-8
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További tárgyak:

832

32341000-5
32342400-6
32342412-3
32351300-1
32352000-5
34221000-2
44320000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe, illetőleg 30 km-es vonzáskörzetén
belül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” elnevezésű projekt
[TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] keretében az alábbi termékek szállítása:
- 8 db hangsugárzó,
- 3 db mobil szállító konténer a hangsugárzók számára,
- 1 db digitális hangkeverő,
- 1 db digitális stagebox,
- 1 db szállító konténer a hangkeverő számára,
- 1 db szállító konténer stagebox számára,
- 1 db digitális hordozható hangkeverő,
- 1 db szállító konténer a hordozható hangkeverő számára,
- 2 db tablet távvezérléshez,
- 6 db hangfalállvány,
- 3 db hangfalállvány táska,
- 4 db digitális vezeték nélküli mikrofon,
- 1 db antenna egység,
- 2 db szállító konténer a mikrofonok részére,
- 2 db kábel,
- 24 db kábelkészlet,
- 22 db vezetékes mikrofon,
- 14 db mikrofon állvány,
- 2 db mikrofon állvány táska,
- 2 db mobil szállító konténer,
- 2 db Wifi antenna,
- 2 db dibox,
- 4 db kábel diboxhoz,
- 1 db mikrofon szállító doboz.
(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 ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (24 hónap) felett vállalt további
jótállás időtartama a szállítani kívánt termékek tekintetében (hónap, 0-12 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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-1.2.1-15-HB1-2016-00020
II.2.9) További információ:
Ezen rész tekintetében a többletjótállásra vonatkozó értékelési részszemponttal érintett beszerzési
tárgyak: hangsugárzó, hangkeverő, stagebox és a digitális hordozható hangkeverő.
II.2.1)
Elnevezés: Színpad
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44210000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe, illetőleg 30 km-es vonzáskörzetén
belül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” elnevezésű projekt
[TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] keretében 48 m2-es mobil alumínium színpad szállítása hosszában
merevítő bordával, színpadlábakkal, korláttal és feljáró lépcsővel.
(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 ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (24 hónap) felett vállalt további
jótállás időtartama a szállítani kívánt színpad tekintetében (hónap, 0-12 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020
II.2.9) További információ:
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)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11579 / 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: ÖH/38-52/2022 Rész száma: 1 Elnevezés: Fénytechnikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/29 (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: Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 13588098241
Postai cím: Kunigunda Útja 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.szarvas@microsound.hu
Telefon: +36 309412774
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588098241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12987637
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13597500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13588098241
Postai cím: Kunigunda Útja 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588098241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÖH/38-53/2022 Rész száma: 2 Elnevezés: Hangtechnikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/29 (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: Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13588098241
Postai cím: Kunigunda Útja 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.szarvas@microsound.hu
Telefon: +36 309412774

836
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588098241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11492127
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9913100
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)
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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: Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13588098241
Postai cím: Kunigunda Útja 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588098241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÖH/38-51/2022 Rész száma: 3 Elnevezés: Színpad
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: 2022/07/31 (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: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13584764242
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: metallum-tech-info@metallum-tech.hu
Telefon: +36 303181172
Internetcím(ek): (URL) www.metallum-tech.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12392000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 13372500
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13584764242
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242
Hivatalos név: AVA-FA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12837124208
Postai cím: Ikrényi Út 11 0267/11. hrsz
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837124208
Hivatalos név: Best Webshop Kft
Nemzeti azonosítószám: 27174265242
Postai cím: Gyurgyalag Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27174265242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hort Nagyközségi Önkormányzat (17219/2022)
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: Hort Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729057210
Postai cím: Szabadság Tér 40
Város: Hort
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dencs Zsuzsanna
Telefon: +36 37378001
E-mail: hortalpolgdzs@gmail.com
Fax: +36 37578000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hort.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hort.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:
Hort külterületi utak felújítása
Hivatkozási szám: EKR000619882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

843

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hort külterületi utak felújítása
A 022/2 hrsz út 1406 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A 0163/2 hrsz út 844 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A 0189/1 hrsz út 606 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A 0190 hrsz út 824 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 82599328 (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: Hort külterületi utak felújítása
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232452-5

Kiegészítő szójegyzék

45233000-9
45233120-6
45233200-1
45233320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3014 Hort, 022/2 hrsz; 0163/2 hrsz; 0189/1 hrsz; 0190 hrsz út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hort külterületi utak felújítása
A 022/2 hrsz út 1406 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A 0163/2 hrsz út 844 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A 0189/1 hrsz út 606 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A 0190 hrsz út 824 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út kialakítása.
A kivitelezési munkák során el kell végezni a tervezett mechanikai stabilizáció szélességében a
földkitermelést. Ki kell alakítani az útpálya tükrét, azt megfelelően tömöríteni kell, ezután építhető be
útgyaluval terítve a alsó 20 cm Z063, réteg, majd erre finisherrel terítve a további 10 cm Z063 réteg. A
mechanikai stabilizáció kettő oldalán az 1-1 méter széles padkákat úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz
lefolyását ne akadályozza. A megépített stabilizáció folyamatos fenntartásáról gondoskodni kell. A
kivitelezés során az érvényes baleset- és munkavédelmi előírások maradéktalanul betartandók.
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Környezetvédelmi károk minimalizálására tett intézkedések (max. 8 db) 15
2 A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (minimum 0,
maximum további 12 hónap) 10
3 M.2. alkalmasságnál bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli külterületi út
kivitelezésében és/vagy felújításában és/vagy bővítésében szerzett szakmai tapasztalata (min 0 hó, max 36
hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) További információ:
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1. Ha a közbeszerzës tärgyänak egyërtelmű ës közërthető meghatärozäsa szüksëgessë tesz
meghatärozott gyärtmänyü, eredetű, tïpusü dologra, eljäräsra, tevëkenysëgre, szemëlyre,
szabadalomra vagy vëdjegyre valö hivatkozäst, a leïräsnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezës
csak a tärgy jellegënek egyërtelmű meghatärozäsa ërdekëben törtënt, ës a megnevezës
mellett a vagy azzal egyenërtëkű kifejezëst kell szerepeltetni. A dokumentäciöban megadott
konkrët tïpusok a beszerzës tärgyänak müszaki paramëtereinek meghatärozhatösägät
szolgälja, Ajänlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenërtëkű megoldäsok alkalmazäsära.
Egyenërtëkű tïpus megajänläsa esetën az egyenërtëkűsëget az ajänlattevő ajänlatäban
megfelelő mödon, bärmely megfelelő eszközzel köteles bizonyïtani , hogy a szabvänynak
megfelelő termëk, szolgältatäs vagy ëpïtësi beruhäzäs megfelel az ajänlatkërő ältal
meghatärozott teljesïtmëny, illetve funkcionälis követelmënyeknek. Az egyenërtëkűsëg
megällapïtäsa vonatkozäsäban az Ajänlattevőt vita esetën bizonyïtäsi kötelezettsëg
terheli. Az ajänlatkërő egyenërtëkű teljesïtësnek tekinti azon megoldäsokat, amelyek a
tervdokumentäciöban rögzïtett funkciökat biztosïtjäk, ës működësük sorän azonos
biztonsägot nyüjtanak ës azonos hatäsfokkal működnek. Az alkalmazott megoldäsoknak a
hatälyos jogszabälyoknak meg kell felelniük. Az Ajänlattevő az egyenërtëkűnek elfogadott műszaki
megoldäsok vonatkozäsäban - szüksëg esetën - sajät költsëgën köteles a kapcsolödö
engedëlyek, hozzäjäruläsok beszerzësëre. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdës].
2. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja
elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a
kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor
indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
3. Ajánlatkérő 1.000.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben
meghatározott módokon teljesíthető, és azt az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani.
Átutalás, befizetés esetén azt a OTP Bank NYRT 11739054-15378819 számú számlára kell teljesíteni,
közleményként kérjük megjelölni: „Ajánlati biztosíték – Hort külterületi utak felújítása”. Az ajánlatban
csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását (banki átutalás igazolásának
másolata, befizetés igazolásának másolata, garancia és kötelezvény eredeti példánya).
4. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
5. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
6. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
7. A felhívás III.1.3) M.1. és M.2. pontjaiban megfogalmazott alkalmassági követelmények, a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
8. AK helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11822 / 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: 2022 Rész száma: Elnevezés: Hort külterületi utak 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: 2022/08/08 (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: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
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E-mail: dynamicepito2022@gmail.com
Telefon: +36 305359177
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410
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: 82599328
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: külterületi út építésével
kapcsolatos szakértői,szaktanácsadói feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410
Hivatalos név: RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23083752210
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23083752210
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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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Kiskőrösi Tankerületi Központ (17408/2022)
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: Kiskőrösi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835224203
Postai cím: Petőfi Tér 2
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Ferencné
Telefon: +36 303999117
E-mail: ferencne.vago@kk.gov.hu
Fax: +36 78795211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/kiskoros
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/kiskoros
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:
Bem József Ált.Isk.EFOP4.1.2 televízió beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000837132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

851

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32324300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Bem József Általános Iskola az EFOP-4.1.2-17-2017-00128 pályázat keretében az alábbi informatikai
eszközbeszerzéseket valósítja meg:
- 2 db televízió min. 82" képátló, 16:9 képarány, képfelbontás: 4K UHD (3840x2160), LED , webOS
(magyarul és a legfontosabb nemzetközi nyelveken), Miracast, Multicast, DLNA, Netflix kompatibilitás,
Audio teljesítmény: 20 W, Vezeték nélküli csatlakoztatás: WiFi / Bluetooth, HDMI 4 K, ARC. Tartozékok:
dönthető, elforgatható fali tartó konzol.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1099800 (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: Bem József Ált.Isk.EFOP4.1.2 televízió beszerzés
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32324300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskőrösi Bem József Általános Iskola
6200 Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db televízió min. 82" képátló, 16:9 képarány, képfelbontás: 4K UHD (3840x2160), LED , webOS (magyarul
és a legfontosabb nemzetközi nyelveken), Miracast, Multicast, DLNA, Netflix kompatibilitás, Audio
teljesítmény: 20 W, Vezeték nélküli csatlakoztatás: WiFi / Bluetooth, HDMI 4 K, ARC. Tartozékok: dönthető,
elforgatható fali tartó konzol.
(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 kötelező jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (értékelhető megajánlás:
minimum 0, maximum 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00128
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12459 / 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: Bem József Ált.Isk.EFOP4.1.2 televízió beszerzés
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: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TTR Invest Beruházó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26510705213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@ttrinvest.hu
Telefon: +36 704591896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26510705213
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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: 1099800
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
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TTR Invest Beruházó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26510705213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26510705213
Hivatalos név: BRAVOVISUAL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14845347242
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14845347242
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13936570242
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13936570242
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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kiskunmajsa Város Önkormányzata (17335/2022)
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: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724928203
Postai cím: Fő Utca 82
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kiskunmajsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán
Hivatkozási szám: EKR000594992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

858

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán.
Újonnan felépítendő kereskedelmi épület hasznos alapterület: 182,41 m2
ebből:
- Főbejárat kirakodóvásár iroda és fedett bejárat : 46,56 m2
- Szociális épület és fedett-nyitott kerékpártároló: 96,47 m2
- Ládamosó és növényvizsgáló épület: 39,38 m2
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervdokumentáció és az
árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81709594 (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: Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Magyarország, 6120 Kiskunmajsa, külterület 0309/30
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újonnan felépítendő kereskedelmi épület hasznos alapterület: 182,41 m2
ebből:
- Főbejárat kirakodóvásár iroda és fedett bejárat : 46,56 m2
- Szociális épület és fedett-nyitott kerékpártároló: 96,47 m2
- Ládamosó és növényvizsgáló épület: 39,38 m2
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervdokumentáció és az
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 2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É szakember
jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlata (minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 15
2 3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) [a minimálisan előírt 24 hónapon felül, az
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 12 hónap, legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen 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:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr Polyák Csaba (lsz:00225)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08796 / 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: Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán
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: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Tele-Vill Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13365550203
Postai cím: Csontos Károly Utca 5
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
E-mail: televillkft@gmail.com
Telefon: +36 77482555
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77482555
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13365550203
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: 81709594
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:
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V.2.10)
V.2.11)
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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: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14417076206
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14417076206
Hivatalos név: Tele-Vill Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13365550203
Postai cím: Csontos Károly Utca 5
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13365550203
Hivatalos név: Lanba Kft
Nemzeti azonosítószám: 11022475203
Postai cím: Vágóhíd Utca 75
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11022475203
Hivatalos név: Ördögsziget Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14769737203
Postai cím: Ötfa Tanya 4/d.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14769737203
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (17378/2022)
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-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15308407207
Postai cím: Balatoni Út 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodorog Anita
Telefon: +36 22315370
E-mail: hodoroganita@kdtvizig.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
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: Vízügy
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:
KDTVIZIG központi épületének vill.rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000464662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központi iroda épületének villamos rekonstrukcióját szeretné
elvégeztetni.
Ennek keretén belül elvégzendő feladatok:
- új villamos hálózat kiépítése
- új gyengeáramú hálózat kiépítése
- tűzjelző rendszer kiépítése
- hő –és füstelvezető rendszer kiépítése
- szerelési munkák utáni helyreállítás
Az első ütemben az épület III. és II. emeletének villamos felújítását kell elvégezni.
Az irodaház az 1980-as években épült, a villamos hálózat kiépítése is ekkor történt, az akkori
szabványoknak és jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az elmúlt évek alatt a villamos rendszer állapota
leromlott, a villamos energia felhasználás jelentősen megnövekedett és a felhasználás megváltozott. A
villamos rendszer gyakori meghibásodása miatt a cseréje szükséges.
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.
A részleteket a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték 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: "KDTVIZIG központi épületének vill.rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. - Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
központi épülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központi iroda épületének villamos rekonstrukcióját szeretné
elvégeztetni.
Ennek keretén belül elvégzendő feladatok:
- új villamos hálózat kiépítése
- új gyengeáramú hálózat kiépítése
- tűzjelző rendszer kiépítése
- hő –és füstelvezető rendszer kiépítése
- szerelési munkák utáni helyreállítás
Az első ütemben az épület III. és II. emeletének villamos felújítását kell elvégezni.
Az irodaház az 1980-as években épült, a villamos hálózat kiépítése is ekkor történt, az akkori
szabványoknak és jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az elmúlt évek alatt a villamos rendszer állapota
leromlott, a villamos energia felhasználás jelentősen megnövekedett és a felhasználás megváltozott. A
villamos rendszer gyakori meghibásodása miatt a cseréje szükséges.
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.
A részleteket a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 „MV-ÉV”, ill. azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerz.szüks. végzettséggel és szakmai tap.rend.szakember kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati
ideje (0-24 hónap) 15
2 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (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:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó
magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
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: Rész száma: Elnevezés: "KDTVIZIG központi épületének vill.rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott
eredménytelenségi ok következett be [Kbt. 126.§ (5) bekezdés].;
Ajánlatkérő felhívta a figyelmet, hogy a beszerzéshez szükséges forrást többletbevétel felhasználásával kívánja
megvalósítani, mely az irányítószerv illetve az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyéhez kötött.
Az előzetes engedély beszerzését ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint ellenőrzési körén kívül eső,
bizonytalan jövőbeni eseménynek tekinti, melynek bekövetkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A 1281/2022 (VI.4.) Korm. határozat alapján elrendelt zárolás (pénzelvonás) miatt ajánlattevő a Kbt. 75. § (2) a.
pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
"Kbt. 75. §. (2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];"
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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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
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: Alba Watt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26323198207
Postai cím: Dunaújvárosi Út 47.
Város: Seregélyes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26323198207
Hivatalos név: MÁRKÓSZOFT Számítás- és irányítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10435269219
Postai cím: Szendrey Júlia Utca 1. B. ép. 3018/179/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10435269219
Hivatalos név: Lászlóvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11457190207
Postai cím: Adonyi Út 50
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Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457190207
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/06/16 (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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nagykörű Községi Önkormányzat (17369/2022)
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: Nagykörű Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15412067216
Postai cím: Május 1 Út 1
Város: Nagykörű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túri Tibor
Telefon: +36 56494001
E-mail: polgarmester@nagykoru.hu
Fax: +36 56494351
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagykorukozsegionkormanyzat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagykorukozsegionkormanyzat.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:
Agrár-logisztikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000518932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

872

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt megvalósításához
szükséges eszközök beszerzése.
1. rész:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt
megvalósításához szükséges agrár-logisztikai eszközök beszerzése az alábbi főbb előírások
figyelembevételével, részletesen a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 2 db válogató szalag;
- 15 db rozsdamentes munkaasztal;
- 1 db necchálós csomagológép;
- 2 db hűtőkonténer;
- 1 db elektromos gyalogkíséretű targonca;
- 1 db raklapemelő béka;
- 1 db raklapemelő béka mérleggel;
- 1 db süllyesztett mázsa;
- 15 db egalizáló mérleg;
- 1 db magasnyomású mosó.
2. rész:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt
megvalósításához szükséges elektronikai eszközök beszerzése az alábbi főbb előírások
figyelembevételével, részletesen a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 1 db színes cimkenyomtató;
- 2 db laptop.
3. rész:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt
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megvalósításához szükséges bútorok beszerzése az alábbi főbb előírások figyelembevételével,
részletesen a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 3 db polc;
- 2 db íróasztal;
- 2 db íróasztal sarokelemmel együtt;
- 2 db konténer;
- 1 db szekrény;
- 1 db polcos szekrény;
- 1 db asztal;
- 2 db szék;
- 4 db étkezőszék;
- 6 db irodai szék;
- 1 db étkezőasztal;
- 1 db konyhablokk mosogatótálcával;
- 2 db irodai gurulós állítható forgószék/fotel.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a jelen felhívásban vagy a közbeszerzési
dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevő
ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és
a megnevezettel egyenértékű.
A teljesítés további feltételei az ajánlati dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek
részletezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3186066 (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: Agrár-logisztikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

16612200-0

További tárgyak:

42415100-9
42921320-7
42923000-2
42924740-8

Kiegészítő szójegyzék
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44613200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5065 Nagykörű, Hrsz.: 3208/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt megvalósításához
szükséges agrár-logisztikai eszközök beszerzése az alábbi főbb előírások figyelembevételével, részletesen
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 2 db válogató szalag;
- 15 db rozsdamentes munkaasztal;
- 1 db necchálós csomagológép;
- 2 db hűtőkonténer;
- 1 db elektromos gyalogkíséretű targonca;
- 1 db raklapemelő béka;
- 1 db raklapemelő béka mérleggel;
- 1 db süllyesztett mázsa;
- 15 db egalizáló mérleg;
- 1 db magasnyomású mosó.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban
gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
A teljesítés további feltételei az ajánlati dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek
részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (egész órában
megadva 24-72 óra között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213100-6
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További tárgyak:
30232150-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5065 Nagykörű, Hrsz.: 3208/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt megvalósításához
szükséges elektronikai eszközök beszerzése az alábbi főbb előírások figyelembevételével, részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 1 db színes cimkenyomtató;
- 2 db laptop.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban
gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
A teljesítés további feltételei az ajánlati dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek
részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (egész órában
megadva 24-72 óra között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bútorok beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39130000-2

További tárgyak:
39141000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5065 Nagykörű, Hrsz.: 3208/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt megvalósításához
szükséges bútorok beszerzése az alábbi főbb előírások figyelembevételével, részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 3 db polc;
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- 2 db íróasztal;
- 2 db íróasztal sarokelemmel együtt;
- 2 db konténer;
- 1 db szekrény;
- 1 db polcos szekrény;
- 1 db asztal;
- 2 db szék;
- 4 db étkezőszék;
- 6 db irodai szék;
- 1 db étkezőasztal;
- 1 db konyhablokk mosogatótálcával;
- 2 db irodai gurulós állítható forgószék/fotel.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban
gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
A teljesítés további feltételei az ajánlati dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek
részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (egész órában
megadva 24-72 óra között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010
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
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11169 / 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: Agrár-logisztikai eszközök 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: 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: 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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Elektronikai eszközök 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: 2022/08/08 (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: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10217472220
Postai cím: Iskola Köz 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@procompkft.hu
Telefon: +36 92550373
Internetcím(ek): (URL) www.procompkft.hu
Fax: +36 92550374
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1048583
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 974503
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: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10217472220
Postai cím: Iskola Köz 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Bútorok 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: 2022/08/08 (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: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cpmhungary.hu
Telefon: +36 303740074
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1035435
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2211563
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: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
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:
Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását, így nem rendelkezik
információval a tekintetben, hogy alvállalkozók bevonása valószínűsíthető-e.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (17368/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15831000142
Postai cím: Kéthly Anna Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buzássy Lívia
Telefon: +36 18963970
E-mail: livia.buzassy@nkfih.gov.hu
Fax: +36 18963970
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nkfih.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
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: a hazai KFI kormányzati koordinációja
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:
PKR üzemeltetés és support
Hivatkozási szám: EKR000970222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

885

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A PKR rendszerrel kapcsolatos rendszertámogatási feladatok (terméküzemeltetés, terméktámogatás,
jogosultságkezelés) a szerződés teljes időszakában, továbbá a rendszerhez kapcsolódó ügyviteli és
szakértői szolgáltatások (24 szaknap).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34466000 (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: PKR üzemeltetés és support
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72261000-2

További tárgyak:

72266000-7

886

Kiegészítő szójegyzék

72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PKR rendszerrel kapcsolatos rendszertámogatási feladatok (terméküzemeltetés, terméktámogatás,
jogosultságkezelés) a szerződés teljes időszakában, továbbá a rendszerhez kapcsolódó ügyviteli és
szakértői szolgáltatások (24 szaknap).
(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: Ajánlati ár (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
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
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont, ugyanis szerződés kizárólagos
jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az
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ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya
nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon
határozták meg.
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:
16338 / 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: NKFIH-609-16/2022 Rész száma: Elnevezés: PKR üzemeltetés és support
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: 2022/08/09 (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: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12097926242
Postai cím: Kéthly Anna Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: info@ujvilag.gov.hu
Telefon: +36 15501502
Internetcím(ek): (URL) www.ujvilag.gov.hu

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

888

Fax: +36 15501500
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12097926242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34930500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34466000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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V.2.11)

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

Hivatalos név: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12097926242
Postai cím: Kéthly Anna Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12097926242
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:
2022/07/15 (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:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Sajólád Község Önkormányzata (17186/2022)
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: Sajólád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726078205
Postai cím: Ady Endre Utca 2
Város: Sajólád
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3572
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pozbai Zoltán polgármester
Telefon: +36 46593220
E-mail: ph@sajolad.hu
Fax: +36 46593250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajolad.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:
Főzőkonyha, étkező és raktár kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000915522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

891

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 1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozat alapján a 3572 Sajólád, Jókai Mór u. 6. (hrsz.: 669.) alatt új főzőkonyha
kerül kialakításra (a melegítőkonyha főzőkonyhává kerül átalakításra), melyhez az önkormányzat
raktárépítést és étkező kialakítását kívánja megvalósítani.
További információk az ajánlattételi felhívás II.2.4. pontjában és a közbeszerzési dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34485021 (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: Főzőkonyha, étkező és raktár kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék

892

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3572 Sajólád, Jókai Mór u. 6. (hrsz.: 669.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A munka magába foglalja a Sajólád, Jókai Mór u. 6. (hrsz.: 669.) szám alatt szociális és közösségi központ
nagytermében 2 db mobilfal elhelyezését, valamint egy 40 m2 nagyságú raktár került megtervezésre az
épület gazdasági bejárata mellé tekintettel a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 10.
pontja alapján kötelező.
Annak érdekében, hogy az étkező funkció leválasztásra kerüljön, az építési költségek között 2 db
mobilválaszfal telepítése is tervezésre került. Mindkét válaszfal azt a célt szolgálja, hogy az étkező jól
leválasztható legyen annak érdekében, hogy az étkeztetés helyben fogyasztással megoldható legyen.
Jelenleg ilyen helyiséggel az önkormányzat nem rendelkezik.
A főzőkonyha kialakításával létrejön egy 264 adagos konyha, a hozzátartozó megfelelően felszerelt
étkezővel.
A TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú projekt keretében a megfelelő számú és rendeltetésű
helyiségkialakítás már kivitelezésre került az alábbiak szerint:
• Étkező 111,20 + 55,79 + 54,44 m2 =221,43 m2
• Zuh. 3,67 m2
• Öltöző 3,53 m2
• Tak. szer. 3,73 m2
• Folyosó 7,44 m2
• Földesáru 4,00 m2
• Szárazáru 4,00 m2
• Hűtők 1. 3,97 m2
• Hűtők 2. 3,97 m2
• Melegítőkonyha 24,75 m2
• Fehér mosogató 5,50 m2
Összesen: 285,99 m2
Jelen beruházás következtében az alábbiak szerint módosulnak a helyiségek:
• Étkező 111,20 + 55,79 + 54,44 m2
• Öltöző 3,53 m2
• Zuhanyzó 3,54 m2
• Folyosó 7,68 m2
• Tak. szer. 1,00 m2
• Szárazáru 3,54 m2
• Hűtők 1. 4,00 m2
• Hűtők 2. 4,00 m2
• Zöldség ek. 3,97 m2
• Hús ek. 3,97m2
• Főzőkonyha 24,75 m2
• Fehér mosogató 5,76 m2
• Raktár 40,00 m2
Összesen: 327,17 m2
(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 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt
24 hónapon felül, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár/HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A beruházás a 1434/2021. (VII. 2.) Korm.határozat alapján a BMÖGF/750/2021. sz. Támogatói okirat
forrásából valósul meg. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A finanszírozás formája: utófin. AT köteles a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben
meghatározott időpontig építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás mértéke min 20.000.000.- Ft/év és
9.000.000.- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Főzőkonyha, étkező és raktár 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: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GB ÉSZAKPROJEKT Innovációs, Műszaki és Gazdasági Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11079374241
Postai cím: Váci Út 47.E.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@gbeszak.hu
Telefon: +36 303964377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11079374241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32253519
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34485021
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: Főzőkonyha, étkező és
raktár kialakítása, Gips Technik Team Kft., 3571 Alsózsolca, Baross G. u. 7.
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: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: 13416058205
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
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NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205
Hivatalos név: GB ÉSZAKPROJEKT Innovációs, Műszaki és Gazdasági Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11079374241
Postai cím: Váci Út 47.E.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11079374241
Hivatalos név: Lacika Komplex-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25292839205
Postai cím: Vay Út 3
Város: Alsózsolca
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3571
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25292839205
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/06/24 (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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

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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Törtel Község Önkormányzata (17484/2022)
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: Törtel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730332213
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Törtel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2747
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Godó Tibor
Telefon: +36 53576010
E-mail: hivatal@tortel.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tortel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tortel.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:
Mini Bölcsöde kialakítása-2022
Hivatkozási szám: EKR001045512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

899

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mini Bölcsöde kialakítása-2022
Építőmesteri munkák:
Helyszíni beton és vasbeton munka
Zsaluzás és állványozás
Vakolás és rabicolás
Fém nyílászárók és épületlakatos
Szigetelés
Árnyékolók beépítése
Parkoló építési és udvarrendezési munkái:
Irtás, föld- és sziklamunka
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Kőburkolat készítése
Út- és vasúti pályatartozékok készítése
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények
Villamossági munkák:
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
Az építmény elhelyezése:
Az épület az utca felőli telekhatárra épült. A mellette lévő épületektől a terven jelölt távolságra
helyezkedik el.
Építmény:
Dél-nyugati homlokzat: 50,64 m2
Észak-keleti homlokzat: 76,79 m2
Dél-keleti homlokzat: 77,32 m2

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

900

Észak-nyugati homlokzat: 47,84 m2
Terület összes: 252,59 m2
E vetületi-felület vízszintesen mért hossza: Kerület összes: 51,30 m
Épület területe (nettó alapterület): 106,40 m2
a dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14379116 (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: Mini Bölcsöde kialakítása-2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45110000-1
45233251-3
45262100-2
45315300-1
45410000-4
45421110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 1. HRSZ.: 4/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mini Bölcsöde kialakítása-2022
Építőmesteri munkák:
Helyszíni beton és vasbeton munka
Zsaluzás és állványozás
Vakolás és rabicolás
Fém nyílászárók és épületlakatos
Szigetelés
Árnyékolók beépítése
Parkoló építési és udvarrendezési munkái:
Irtás, föld- és sziklamunka
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
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Kőburkolat készítése
Út- és vasúti pályatartozékok készítése
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények
Villamossági munkák:
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
Az építmény elhelyezése:
Az épület az utca felőli telekhatárra épült. A mellette lévő épületektől a terven jelölt távolságra
helyezkedik el.
Építmény:
Dél-nyugati homlokzat: 50,64 m2
Észak-keleti homlokzat: 76,79 m2
Dél-keleti homlokzat: 77,32 m2
Észak-nyugati homlokzat: 47,84 m2
Terület összes: 252,59 m2
E vetületi-felület vízszintesen mért hossza: Kerület összes: 51,30 m
Épület területe (nettó alapterület): 106,40 m2
a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónapmax. 24 hónap) 20
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása - fő (minimum 0 fő - maximum 5 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
-Értékelési szempontokkal kapcsolatos pontozás:
Mindegyik részszempont esetében az adható pontszám: 0-10
1. Nettó ajánlati ár (HUF): Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem
használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár.
Az ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március
25.) útmutatóban feltüntetett alábbi relatív értékelési módszert alkalmazza.
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tar-talmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap)
Ajánlatkérő 2. bírálati szempont esetében relatív értékelést (arányosítást) alkalmazza a következők szerint:
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.
Avizsgált
P = x (Pmax - Pmin) + Pmin
Alegjobb
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (24
hónap), amire a maximális pontszám kerül kiosztásra
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazása a Közbeszerzési Hatóság (KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján történik.
Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal
beszorzásra, majd a szorzás alapján az értékelési részszemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra
kerülnek.
3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása - fő (minimum 0 fő - maximum 5 fő)
Ajánlatkérő 3. bírálati szempont esetében relatív értékelést (arányosítást) alkalmazza a következők szerint:
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.
Avizsgált
P = x (Pmax - Pmin) + Pmin
Alegjobb
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (5 fő),
amire a maximális pontszám kerül kiosztásra
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazása a Közbeszerzési Hatóság (KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján történik.
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
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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: 2022 Rész száma: Elnevezés: Mini Bölcsöde kialakítása-2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Lakmé Kft
Nemzeti azonosítószám: 14716234241
Postai cím: Baross 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: letakft@gmail.com
Telefon: +36 305784485
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14716234241
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: 14379116
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:
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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: Lakmé Kft
Nemzeti azonosítószám: 14716234241
Postai cím: Baross 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14716234241
Hivatalos név: Resi-Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24745475213
Postai cím: 2. számú főút 28-as km 073/2.
Város: Sződliget
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745475213
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:
2022/07/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17195/2022)
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: 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):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
Nemzeti azonosítószám: 15707253251
Postai cím: Csongrádi Út 108
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres József
Telefon: +36 63510700
E-mail: szerv.mh.37mue@mil.hu
Fax: +36 63510710
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelem.hu/alakulat/mh-37-ii-rakoczi-ferenc-muszakiezred.html
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
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Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: A Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: központi beszerző szerv védelem terén
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:
Útépítő és földmunkagépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000398552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

908

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42641300-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés útépítő és földmunkagépek beszerzése, felkészítés megtartása tárgyban, öt részben,
az alábbiak szerint:
1. rész: 1 darab motoros betonvágó beszerzése, felkészítés megtartása
2. rész: 1 darab lapvibrátor beszerzése, felkészítés megtartása
3. rész: 1 darab aszfaltvibrátor beszerzése, felkészítés megtartása
4. rész: 1 darab motoros tűvibrátor beszerzése, felkészítés megtartása
5. rész: 1 darab aszfalttömörítő úthenger beszerzése, felkészítés megtartása
A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD)
tartalmazták.
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II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12000000 (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: Motoros betonvágó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42641300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (6600 Szentes,
Csongrádi út 108.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab motoros betonvágó beszerzése.
Főbb műszaki követelmények:
• Az eszköz legyen alkalmas beton és aszfalt burkolatok átvágására;
• Kezelő személyzete max. kettő fő legyen;
• Az előtolás a tárcsameghajtástól független legyen;
• Rendelkezzen egy darab max. 25 literes víztartállyal;
• A vágást nedves technológiával hajtsa végre;
• Vágási mélysége max.: 140 mm legyen, amely 0-140 mm között fokozatmentesen állítható legyen;
• rendelkezzen vágási irány és mélységjelzővel;
• Vágókorong átmérője max.: 350 mm;
• A tárcsaburkolat gyorszáras megoldással rendelkezzen;
• a fogantyú magassága állítható legyen;
• Az eszköz ékszíj feszítése automatikus legyen;
• Súlya max 110 kg;
• Méretei:
Hossza: max: 152 cm
Szélessége: max: 85 cm
Magassága: max: 110 cm
• Meghajtó motor:
Hengerek száma 1
Teljesítménye (nettó): min: 4,1 kW (5,5 LE)
• A meghajtó motornak megbízhatóan indulnia kell –15 °C és +40 °C környezeti hőmérsékletek között.
• Az eszköz benzin üzemű legyen.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

910

• Az eszköz teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen: -15 °C és +40 °C környezeti
hőmérsékletek között,
Nyertes Ajánlattevő vállalja 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését a motoros betonvágó
kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására . A felkészítés részleteit a KD 1. sz.
mellékleteként kiadásra kerülő Műszaki leírás (továbbiakban: Műszaki leírás) tartalmazza.
Ajánlatot az ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki paramétereknek megfelelő
termékre lehet tenni. 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 Többlet jótállás (hónap) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 6
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 termék vételára a szerződés hatálya alatt változatlan. Az ajánlati ár tartalmazza a felkészítés költségét,
illetve minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
A II.2.7) pontban meghatározott 2 hónap teljesítési határidőn belül szükséges a termék átadása és a
felkészítés megtartása.
II.2.1)
Elnevezés: Lapvibrátor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43312100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (6600 Szentes,
Csongrádi út 108.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab lapvibrátor beszerzése.
Főbb műszaki követelmények:
• Az eszköz legyen alkalmas beton, aszfalt felületek tömörítésére;
• tömörítő lapjának szélessége min. 450 mm;
• rendelkezzen hosszabbító lemezekkel;
• a rázóerő min. 17 kN;
• a sebesség min. 15 m/min.;
• a frekvenciája min. 85 Hz;
• amplitúdó min. 0,85 mm;
• behajtható (behúzható) rezgéscsillapított fogantyúval rendelkezzen;
• hangnyomásszint a kezelő fülénél max. 102 dB(A)
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• a tömörítőtalp koptatólemezzel rendelkezzen;
• meghajtó motorja benzin üzemű legyen,
• a meghajtó motor teljesítménye min. 3,6 kW/4,8 LE;
• motorja megbízhatóan induljon –25 °C és +40 °C környezeti hőmérsékletek között;
• teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen –25 °C és +40 °C környezeti hőmérsékletek
között;
• üzemi tömege ne haladja meg a 110 kg-ot;
• a szállításhoz rendelkezzen transzport kerékkel vagy kerekes szállítókerettel.
Nyertes Ajánlattevő vállalja 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését a lapvibrátor kezelésére,
karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. A felkészítés részleteit a Műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatot az ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki paramétereknek megfelelő
termékre lehet tenni. 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 Többlet jótállás (hónap) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 6
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 termék vételára a szerződés hatálya alatt változatlan. Az ajánlati ár tartalmazza a felkészítés költségét,
illetve minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
A II.2.7) pontban meghatározott 2 hónap teljesítési határidőn belül szükséges a termék átadása és a
felkészítés megtartása.
II.2.1)
Elnevezés: Aszfaltvibrátor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43312100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (6600 Szentes,
Csongrádi út 108.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab aszfaltvibrátor beszerzése.
Főbb műszaki követelmények:
• Az eszköz legyen alkalmas beton, aszfalt felületek tömörítésére;
• tömörítő lapjának szélessége min. 420 mm;
• a centrifugális erő min 17 kN;

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

912

• a sebesség min. 25 m m/min.;
• a gerjesztőrendszer meghajtása mechanikus;
• a frekvenciája max. 95 Hz;
• behajtható (behúzható) rezgéscsillapított fogantyúval rendelkezzen;
• hangnyomásszint a kezelő fülénél max. 95 dB(A)
• a tömörítőtalp koptatólemezzel rendelkezzen;
• meghajtó motorja benzin üzemű legyen,
• a meghajtó motor teljesítménye min. 3,6 kW/5 LE;
• beépített víztartállyal rendelkezzen;
• motorja megbízhatóan induljon –25 °C és +40 °C környezeti hőmérsékletek között;
• teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen –25 °C és +40 °C környezeti hőmérsékletek
között;
• üzemi tömege ne haladja meg a 120 kg-ot;
• a szállításhoz rendelkezzen transzport kerékkel vagy kerekes szállítókerettel.
Nyertes Ajánlattevő vállalja 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését aszfaltvibrátor kezelésére,
karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. A felkészítés részleteit a Műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatot az ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki paramétereknek megfelelő
termékre lehet tenni. 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 Többlet jótállás (hónap) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 6
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 termék vételára a szerződés hatálya alatt változatlan. Az ajánlati ár tartalmazza a felkészítés költségét,
illetve minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
A II.2.7) pontban meghatározott 2 hónap teljesítési határidőn belül szükséges a termék átadása és a
felkészítés megtartása.
II.2.1)
Elnevezés: Motoros tűvibrátor
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42650000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (6600 Szentes,
Csongrádi út 108.)
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab motoros tűvibrátor beszerzése.
Főbb műszaki követelmények:
• nettó súlya max 15 kg;
• a tűvibrátor meghajtó motorja legyen elektromos;
• a motor:
- Teljesítmény: min.: 1500 W
- Feszültség: 230 V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Hangteljesítmény max: 86 dB(A)
• csatlakoztatható tengelyek: 1 db.;
• tömlő mérete vagy cserélhető vagy legalább 4 m legyen;
• a vibrátor fejek legyenek cserélhetők;
• rezgésszám min.: 4 000 RPM;
• egyszerű tömlő és fejcsere;
Nyertes Ajánlattevő vállalja 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését a tűvibrátor kezelésére,
karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. A felkészítés részleteit a Műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatot az ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki paramétereknek megfelelő
termékre lehet tenni. 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 Többlet jótállás (hónap) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 6
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 termék vételára a szerződés hatálya alatt változatlan. Az ajánlati ár tartalmazza a felkészítés költségét,
illetve minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
A II.2.7) pontban meghatározott 2 hónap teljesítési határidőn belül szükséges a termék átadása és a
felkészítés megtartása.
II.2.1)
Elnevezés: Aszfalttömörítő úthenger
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

43312400-7
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NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (6600 Szentes,
Csongrádi út 108.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab aszfalttömörítő úthenger beszerzése.
Főbb műszaki követelmények:
&#61485; tömörítő henger szélessége: min. 1000 mm
&#61485; a gép teljes magassága: max. 2570 mm
&#61485; a gép szélessége: max. 1275 mm
&#61485; a gép hosszúsága: max. 2530 mm
&#61485; lejtőmászóképesség: 30 – 50 % között
&#61485; tömörítő henger átmérője: min. 522 mm
Meghajtó motor: Diesel üzemű
&#61485; teljesítmény: min.18 kW
&#61485; üzemanyaga: gázolaj
&#61485; környezetvédelmi besorolása: min. EURO STAGE IIIA/Tier 3
Üzemanyag tartály: min: 10 üzemóra munkavégzés
Bruttó tömege: max. 3,2 t
Üzemi tömege: max. 2,7 t legyen
Alkalmas legyen statikus és vibrációs tömörítés végrehajtására, a vibráció a vezetőfülkéből ki és
bekapcsolható legyen.
Alkalmas legyen aszfalt tömörítési feladatok végrehajtására;
A gép rendelkezzen kétféle választható vibrációs amplitúdóval illetve változtatható frekvenciával. Legyen
képes automatikus rezgési műveletre, illetve egyéni rezgésszabályozásra;
A tömörítő henger acél lehúzóval rendelkezzen, nagy nyomású öntözőrendszerrel, valamint dobonként 2
db henger kaparókkal, amely a géppel tartozékként kerüljön leszállításra.
A gép rendelkezzen beépített első és hátsó munkalámpákkal, amelyek éjszakai munkavégzés esetén
biztosítsa a kezelő részére az előírásoknak megfelelő fényerőt.
A gép legyen ellátva összecsukható biztonsági kerettel, azon kiegészítő világítással, időjárás ellen
napfénytetővel;
A váz első és hátsó részét derékcsukló kösse össze, az első vázban legyen a vibrációs és hajtott tömörítő
henger, a hátsó résztől vibrációs csillapítással elválasztva. A henger mindkét tengelyén vízzel hűtött
acélhenger legyen;
A henger legyen ellátva peremvágóval, amely a géppel tartozékként kerüljön leszállításra;
A gép legyen ellátva sárga villogó lámpával és tolató hangjelzéssel, valamint rotációs jeladóval.
Nyertes Ajánlattevő vállalja 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését az önjáró úthengerek
kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. A felkészítés részleteit a Műszaki
leírás tartalmazza.
Ajánlatot az ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki paramétereknek megfelelő
termékre lehet tenni. 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 Többlet jótállás (hónap) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 6
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A termék vételára a szerződés hatálya alatt változatlan. Az ajánlati ár tartalmazza a felkészítés költségét,
illetve minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
A II.2.7) pontban megadott kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja.
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:
10767 / 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: Motoros betonvágó
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: # nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
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Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Lapvibrátor
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: # nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Aszfaltvibrátor
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: # nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Motoros tűvibrátor
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: # nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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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
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Aszfalttömörítő úthenger
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: 2022/08/08 (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
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Hivatalos név: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: 10509036244
Postai cím: Kamaraerdei Utca 1-3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.szigetfu@huntraco.hu
Telefon: +36 304778317
Internetcím(ek): (URL) www.huntraco.hu
Fax: +36 23504383
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10509036244
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: 12000000
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: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: 10509036244
Postai cím: Kamaraerdei Utca 1-3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10509036244
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:
1., 2., 3., 4. részek a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a
hivatkozott részekben nem nyújtottak be ajánlatot.
Az 5. rész vonatkozásában:
AT: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt, (cím: 2040 Budaörs, Kamaraerdei Utca 1-3, adószáma:
10509036244)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (17401/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veszprem.hu/onkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.veszprem.hu/onkormanyzat
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:
Futókör megvalósítása a Haszkovón és a Jutason
Hivatkozási szám: EKR000495002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
Veszprém és a Balaton régió 2023. évre vonatkozóan elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet,
melynek keretében a Veszprém, Jutas lakótelepen, a Munkácsy Mihály utca, a Jutasi út, az Aradi Vértanúk
útja és a Görgey Artúr utca által határolt területen egy 3436 méter hosszúságú futókör és ki-egészítő
elemeinek teljeskörű megvalósítását tervezi.
A projektben 2022. március hónapban készültek el teljeskörű engedélyezési és kiviteli tervek.
A) ALAPFELADATOK
A fejlesztés alapfeladata egy 3256 méter hosszúságú alapvetően rekortán burkolattal rendelkező
futópályalétrehozása, ami egy úgynevezett „nagykörből” és két kisebb betétkörből, úgynevezett
„iskolakörből áll.”.
A tervek szerint a futókör kétirányban használható, így a keresztmetszeti paraméterek meghatározásánál
is ez az alapelv lett figyelembe véve, így a nagykör esetében 1,50 méter szélességű burkolat épülhet meg,
aminek a borítása elsődlegesen rekortán.
A járda, illetve közút átvezetéseknél a rekortán burkolat helyett a részletes helyszínrajzokon bemutatott
megoldásokkal kerül átvezetésre a futópálya.
A projekt része a futókörök kivitelezése mellett a futókör közvetlen közelében elhelyezkedő zöldfelületek
szisztematikus rekonstrukciója, fejlesztése. A tervekhez készült tájépítészeti munkarész, aminek egyik
legfontosabb eleme a futópályához fizikálisan és megjelenésében is kapcsolódó évelőágyak integrálása.
Az iskolakör a Báthory iskola környezetében 538m hosszúságban ill. Deák iskola környezetében 949m
hosszúságban épülhet meg. A két iskolakör esetében az önállóan épített szakaszokon 1 méter szélességű
burkolat épülhet meg, aminek a borítása elsődlegesen rekortán.
Továbbá fontos elemként jelenik meg a létesítendő futópálya (nagykör) nyomvonalán pihenő helyek
kialakítása, amit elsődlegesen előregyártott, ponthegesztett acél rács és vázszerkezettel rendelkező
lugasokkal kerül megvalósításra.
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A tervezés keretében felülvizsgálatra került az érintett terület közvilágítása is, a megvilágítás javítása az
átvezetések környékén kiemelt jelentőségű, ezért több helyen a meglévő közvilágítás fejlesztése vagy
bővítése is a projekt része.
A futókör 3 fő részterületre oszlik. A főpálya egy nagyrészt 1,5 méter széles, süllyesztett szegélyekkel
határolt rekortán pálya felület, valamint a nyomvonal több helyen érint meglévő út és járdafelületeket,
melyek ezen helyeken felújításra kerülnek.
B) OPCIONÁLIS FELADATOK 1.
Az opcionális feladatok 1. pontban a futókör nyomvonala közvetlen környezetében található szelektív/
kommunális hulladékgyűjtő szigeteket eltakarását célzó kukatárolók létesítése a cél. A kukatárolók
funkciója, hogy a lakótelep területén a létesítendő futópálya nyomvonalán a már meglévő hulladékgyűjtő
pontokon a nagyméretű hulladéktárolóknak takarást és biztonságot nyújtsanak. A kukatárolók három
oldalról zárt egy oldalról és felülről nyitott rácsos szerkezetek, növénytelepítésre és futtatásra alkalmas
struktúrák. A kukatárolók inspirációja a modern lakótelepek geometrikus mintái és köztéri alkotásai,
valamint a jellemző könnyed acél struktúrák és moduláris megoldások voltak.
2 fajta kukatároló kialakítását tartalmazzák a tervek az alábbi méretezésben:
- 15db kukatároló az alábbi paraméterekkel: 5,60m x 1,80m befoglaló méretű 1,6 méter magas
- 15 db kukatároló az alábbi paraméterekkel: 8,40m x 1,80m befoglaló méretű 1,8 méter magas
B) OPCIONÁLIS FELADATOK 2.
Az opcionális feladatok 2. pontban a futókör építési beruházásához szervesen nem kapcsolódó, kiegészítő
elemeket megvalósítását terveztünk, mint a lugasok ill. egyedi beton műtárgyak kivitelezése.
A lugasok funkciója, hogy a lakótelep területén a létesítendő futópálya nyomvonalán pihenő helyeket
jelöljenek ki, valamint növénytelepítés segítségével árnyékot biztosítanak és növeljék a terület és a
köztérhasználat sokszínűségét.
A lugas inspirációja a modern lakótelepek geometrikus mintái és köztéri alkotásai, valamint a jellemző
könnyed acél struktúrák és moduláris megoldások voltak.
Továbbá a területen összesen 5 db nagyméretű legfeljebb 2x2x3 méter űrmérettel rendelkező beton
műtárgy elhelyezése van tervben.
Főbb mennyiségek: a kiviteli terveket készítő tervező által szolgáltatott költségvetés alapján (mellékletként csatolva)
A) ALAPFELADATOK
- EPDM gumiburkolat építés – 38 m3
- Járdaszegély építés – 7127m
- 8cm térkő burkolat készítés – 1454 m2
- közvilágítási hálózat bővítése
B) OPCIONÁLIS TÉTELEK 1.:
- egyedi hulladéktároló kivitelezése – 30db
C) OPCIONÁLIS TÉTELEK 2.:
- egyedi lugas kivitelezése – 6 db:
-- 2db 1.típusú lugas az alábbi paraméterekkel: 6,00m x 3,00m befoglaló méretű 3,00 méter magas
-- 2db 2.típusú lugas az alábbi paraméterekkel: 4,10m x 3,00m befoglaló méretű 3,00 méter magas
-- 2db 3.típusú lugas az alábbi paraméterekkel: 9,40m x 1,20m befoglaló méretű 3,00 méter magas
- egyedi beton műtárgy kivitelezése – 5 db
A tervezett beruházás megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység.
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét
képező kiviteli tervdokumentáció(k) és árazatlan költségvetés(ek)ben rögzített tételek tartalmazzák.
A megvalósítás során az építési engedély(ek)ben és kiviteli tervdokumentáció(k)ban megfogalmazott
előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás
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csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden
esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást,
abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentáció-ban
előírtaknak. A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 620509455 (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: Futókör megvalósítása a Haszkovón és a Jutason
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928400-2

További tárgyak:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

45213316-1
45233221-4
45235200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém,; hrsz. 3057/47; hrsz. 3057/53; hrsz. 3057/54; hrsz.
3057/55; hrsz. 3057/57; hrsz. 3057/58; hrsz. 3057/66; hrsz. 3290; hrsz. 3317/6; hrsz. 3318; hrsz. 3322; hrsz.
3326; hrsz. 3330; hrsz. 3331/5; hrsz. 3344; hrsz. 3351; hrsz. 3353/5; hrsz. 3353/6; hrsz. 3353/8;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Veszprém és a Balaton régió 2023. évre vonatkozóan elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet,
melynek keretében a Veszprém, Jutas lakótelepen, a Munkácsy Mihály utca, a Jutasi út, az Aradi Vértanúk
útja és a Görgey Artúr utca által határolt területen egy 3436 méter hosszúságú futókör és ki-egészítő
elemeinek teljeskörű megvalósítását tervezi.
A projektben 2022. március hónapban készültek el teljeskörű engedélyezési és kiviteli tervek.
A) ALAPFELADATOK
A fejlesztés alapfeladata egy 3256 méter hosszúságú alapvetően rekortán burkolattal rendelkező
futópályalétrehozása, ami egy úgynevezett „nagykörből” és két kisebb betétkörből, úgynevezett
„iskolakörből áll.”.
A tervek szerint a futókör kétirányban használható, így a keresztmetszeti paraméterek meghatározásánál
is ez az alapelv lett figyelembe véve, így a nagykör esetében 1,50 méter szélességű burkolat épülhet meg,
aminek a borítása elsődlegesen rekortán.
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A járda, illetve közút átvezetéseknél a rekortán burkolat helyett a részletes helyszínrajzokon bemutatott
megoldásokkal kerül átvezetésre a futópálya.
A projekt része a futókörök kivitelezése mellett a futókör közvetlen közelében elhelyezkedő zöldfelületek
szisztematikus rekonstrukciója, fejlesztése. A tervekhez készült tájépítészeti munkarész, aminek egyik
legfontosabb eleme a futópályához fizikálisan és megjelenésében is kapcsolódó évelőágyak integrálása.
Az iskolakör a Báthory iskola környezetében 538m hosszúságban ill. Deák iskola környezetében 949m
hosszúságban épülhet meg. A két iskolakör esetében az önállóan épített szakaszokon 1 méter szélességű
burkolat épülhet meg, aminek a borítása elsődlegesen rekortán.
Továbbá fontos elemként jelenik meg a létesítendő futópálya (nagykör) nyomvonalán pihenő helyek
kialakítása, amit elsődlegesen előregyártott, ponthegesztett acél rács és vázszerkezettel rendelkező
lugasokkal kerül megvalósításra.
A tervezés keretében felülvizsgálatra került az érintett terület közvilágítása is, a megvilágítás javítása az
átvezetések környékén kiemelt jelentőségű, ezért több helyen a meglévő közvilágítás fejlesztése vagy
bővítése is a projekt része.
A futókör 3 fő részterületre oszlik. A főpálya egy nagyrészt 1,5 méter széles, süllyesztett szegélyekkel
határolt rekortán pálya felület, valamint a nyomvonal több helyen érint meglévő út és járdafelületeket,
melyek ezen helyeken felújításra kerülnek.
B) OPCIONÁLIS FELADATOK 1.
Az opcionális feladatok 1. pontban a futókör nyomvonala közvetlen környezetében található szelektív/
kommunális hulladékgyűjtő szigeteket eltakarását célzó kukatárolók létesítése a cél. A kukatárolók
funkciója, hogy a lakótelep területén a létesítendő futópálya nyomvonalán a már meglévő hulladékgyűjtő
pontokon a nagyméretű hulladéktárolóknak takarást és biztonságot nyújtsanak. A kukatárolók három
oldalról zárt egy oldalról és felülről nyitott rácsos szerkezetek, növénytelepítésre és futtatásra alkalmas
struktúrák. A kukatárolók inspirációja a modern lakótelepek geometrikus mintái és köztéri alkotásai,
valamint a jellemző könnyed acél struktúrák és moduláris megoldások voltak.
2 fajta kukatároló kialakítását tartalmazzák a tervek az alábbi méretezésben:
- 15db kukatároló az alábbi paraméterekkel: 5,60m x 1,80m befoglaló méretű 1,6 méter magas
- 15 db kukatároló az alábbi paraméterekkel: 8,40m x 1,80m befoglaló méretű 1,8 méter magas
B) OPCIONÁLIS FELADATOK 2.
Az opcionális feladatok 2. pontban a futókör építési beruházásához szervesen nem kapcsolódó, kiegészítő
elemeket megvalósítását terveztünk, mint a lugasok ill. egyedi beton műtárgyak kivitelezése.
A lugasok funkciója, hogy a lakótelep területén a létesítendő futópálya nyomvonalán pihenő helyeket
jelöljenek ki, valamint növénytelepítés segítségével árnyékot biztosítanak és növeljék a terület és a
köztérhasználat sokszínűségét.
A lugas inspirációja a modern lakótelepek geometrikus mintái és köztéri alkotásai, valamint a jellemző
könnyed acél struktúrák és moduláris megoldások voltak.
Továbbá a területen összesen 5 db nagyméretű legfeljebb 2x2x3 méter űrmérettel rendelkező beton
műtárgy elhelyezése van tervben.
Főbb mennyiségek: a kiviteli terveket készítő tervező által szolgáltatott költségvetés alapján (mellékletként csatolva)
A) ALAPFELADATOK
- EPDM gumiburkolat építés – 38 m3
- Járdaszegély építés – 7127m
- 8cm térkő burkolat készítés – 1454 m2
- közvilágítási hálózat bővítése
B) OPCIONÁLIS TÉTELEK 1.:
- egyedi hulladéktároló kivitelezése – 30db
C) OPCIONÁLIS TÉTELEK 2.:
- egyedi lugas kivitelezése – 6 db:
-- 2db 1.típusú lugas az alábbi paraméterekkel: 6,00m x 3,00m befoglaló méretű 3,00 méter magas
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-- 2db 2.típusú lugas az alábbi paraméterekkel: 4,10m x 3,00m befoglaló méretű 3,00 méter magas
-- 2db 3.típusú lugas az alábbi paraméterekkel: 9,40m x 1,20m befoglaló méretű 3,00 méter magas
- egyedi beton műtárgy kivitelezése – 5 db
A tervezett beruházás megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység.
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét
képező kiviteli tervdokumentáció(k) és árazatlan költségvetés(ek)ben rögzített tételek tartalmazzák.
A megvalósítás során az építési engedély(ek)ben és kiviteli tervdokumentáció(k)ban megfogalmazott
előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden
esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást,
abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentáció-ban
előírtaknak. A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező 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. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása, a többlet időtartam megjelölésével (egész hónapokban megadva, 36 hónap + 0-24 hónap) 1
2 3. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében (0-36 hónap) 0,5
3 4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.3. pont tekintetében (0-36 hónap) 0,5
4 5. Építésszervezési terv 1
5 5.1.: Alszempont: Építéstechnológiai terv (IGEN/NEM) 0,5
6 5.2.: Alszempont: Munkaerőterv (IGEN/NEM) 0,5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. A nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opció a közbeszerzés mennyiségénél meghatározott opcionális mennyiségekre
vonatkozik. Nettó ajánlati ár, mint részszempont (súlyszám: 7) bontása: Nettó ajánlati ár az alapmennyiség
kivitelezési munkáira (súlyszám: 6). Nettó ajánlati ár az 1. opciós mennyiség kivitelezési munkáira
(súlyszám: 0,5). Nettó ajánlati ár a 2. opciós mennyiség kivitelezési munkáira (súlyszám: 0,5). Ajánlatkérő az
opciós tételek tekintetében rendelési jogát a vállalkozási szerződésének hatálybalépését követő 90 napon
belül jogosult gyakorolni. Vállalkozónak a lehívott opcionális mennyiségek szerződésszerű megvalósítását
az alapmennyiség teljesítésével egy időben, a 6. pontban előírt határidőben kell teljesítenie. Amennyiben
az opció lehívása a jelen szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon túl történik, a teljesítési
határidő - a felek külön megállapodása alapján, szerződésmódosítás keretében - hosszabbítható meg,
a szerződés hatálybalépését követően eltelt, 60 naptári nap feletti napok számával. Felek rögzítik, hogy
a jelen pont szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti szerződésmódosításnak
minősül.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés az "II.2.5) Értékelési szempontok" ponthoz:
Az ajánlati ár bontásban:
Szempont Súlyszám
1. A nettó ajánlati ár (nettó HUF- tartalékkeret nélkül) 7
1. A nettó ajánlati ár (Ft - tartalékkeret nélkül) az alap kivitelezési munkákra 6
2. A nettó ajánlati ár (Ft - tartalékkeret nélkül) az 1. opcionális kivitelezési munkákra 0,5
3. A nettó ajánlati ár (Ft - tartalékkeret nélkül) a 2. opcionális kivitelezési munkákra 0,5
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:
07362 / 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: Futókör megvalósítása a Haszkovón és a Jutason
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: 2022/08/10 (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: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10739893219
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576120
Internetcím(ek): (URL) http://www.practical.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10739893219
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: 620509455
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés,
tájépítészet, EPDM gumiburkolat készítése, lugasokat, hulladéktárolókat és szobrokat készítő alvállalkozó,
járdaszegély építése
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: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10739893219
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10739893219
Hivatalos név: Min-Tech Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13578491219
Postai cím: Hársfa Utca 25.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13578491219
Hivatalos név: Átrium 88 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13593504243
Postai cím: Ringló Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13593504243
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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Boldogkőváralja Község Önkormányzata (17525/2022)
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: Boldogkőváralja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348300205
Postai cím: Petőfi 28
Város: Boldogkőváralja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3885
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zavodni Ferenc
Telefon: +36 46306039
E-mail: bvpolg@gmail.com
Fax: +36 46485088
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hivatal.boldogkovaralja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Installációs eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001100992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a Boldogkőváraljai Vár installációs eszközeinek, valamint a hozzájuk
kapcsolódó hardver-szoftver és multimédiás eszközök beszerzése valósul meg.
A vár épülete alatti pincehelyiségekben állandó kiállítás létesül az alábbiak szerint:
Kovácsműhely:
~83 m2 területen.
A kiállítás az alábbi kettő tematikára épül:
- 01. HELYISÉG 55,13 m2: TŰZBEN – VASSAL EGY URADALMI KOVÁCS SZEREPKÖREI A 15 – 17. SZÁZADBAN
kiállítás
- 04. HELYISÉG 28,24 m2: VÁRTÖRTÉNETI BEMUTATÓTÉR
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Referenciatermékeknél meghatározott gyártmány, típus
megjelölése csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az így megjelölt
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termékek esetében ajánlatkérő az azzal minden szempontból egyenértékű terméket is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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:
17047 / 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: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbítása mellett döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Maklár Község Önkormányzata (17469/2022)
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: Maklár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15379164210
Postai cím: Templom Tér 30
Város: Maklár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3397
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 36557001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://maklar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://maklar.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Makláron – TOP 1.4.1.
Hivatkozási szám: EKR001005402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kétcsoportos bölcsőde építése hozzá kapcsolódó melegítőkonyhával, irodákkal, szociális- és kiszolgáló
helyiségekkel.
Az épület helyiségkimutatás szerinti hasznos összalapterülete 362,35 m2+34,63m2 fedett terasz. A
bölcsődéhez tartozó parkolók az építési telek előtt található közterületen kerülnek megépítésre.
További és részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban, elsődlegesen a műszaki leírásban,
árazatlan költségvetésben és szerződéstervezetben 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:
/ (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:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2022/08/30
Helyesen:
2022/09/15
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: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (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:
FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (00348).
Felelősségbiztosítás szerződés hatálybalépésére: legalább 10 millió HUF/káresemény és legalább 50 millió
HUF/év, allrisk típusú.
Az ajánlat kötelező tartalma:
• Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
• Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat,
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• 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § és 17. § szerinti nyilatkozatok,
• Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
• Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
• szakemberek megnevezéséről szóló EKR űrlap,
• szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának, végzettséget
igazoló okiratának másolata (utóbbi abban az esetben, ha nem rendelkezik még az előírt jogosultsággal),
• Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről. Valamennyi fent felsorolt nyilatkozatot EKR űrlapon kell benyújtani.
• Ajánlattevő csatolni köteles árazott költségvetést kizárólag az egységárakkal kitöltve aláírt .pdf és
szerkeszthető .xls formátumban is. A költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, annak teljes hiánya az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi hiánypótlás lehetősége nélkül.
• Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintájának másolatát;
b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlatban benyújtott ajánlattevő nevében aláírt, az aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás másolatát.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 75. § (2) bekezdés e) pontját, 81. § (5) bekezdését, 114/
A. §-át, azonban nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékénél
szigorúbban került meghatározásra.
Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és
jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó
rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Helyszíni bejárás kezdetének időpontja: 2022. augusztus 2. (kedd)
11:00 óra. A találkozás helye: 3397 Maklár, Nagyalvég utca 4. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű,
kérdéseket Ajánlatkérő kizárólag írásban, az EKR felületen keresztül fogad. A bejáráson való részvétel
feltétele a nyilatkozatminták részét képező regisztrációs űrlap kitöltése és benyújtása a bejárás kezdő
időpontjáig (a helyszínen személyesen, vagy az EKR felületen egyéb kommunikációs cselekménnyel
előzetesen).
Helyesen:
FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (00348).
Felelősségbiztosítás szerződés hatálybalépésére: legalább 10 millió HUF/káresemény és legalább 50 millió
HUF/év, allrisk típusú.
Az ajánlat kötelező tartalma:
• Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
• Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat,
• 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § és 17. § szerinti nyilatkozatok,
• Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
• Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
• szakemberek megnevezéséről szóló EKR űrlap,
• szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának, végzettséget
igazoló okiratának másolata (utóbbi abban az esetben, ha nem rendelkezik még az előírt jogosultsággal),
• Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről. Valamennyi fent felsorolt nyilatkozatot EKR űrlapon kell benyújtani.
• Ajánlattevő csatolni köteles árazott költségvetést kizárólag az egységárakkal kitöltve aláírt .pdf és
szerkeszthető .xls formátumban is. A költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, annak teljes hiánya az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi hiánypótlás lehetősége nélkül.
• Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintájának másolatát;
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b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlatban benyújtott ajánlattevő nevében aláírt, az aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás másolatát.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 75. § (2) bekezdés e) pontját, 81. § (5) bekezdését, 114/
A. §-át, azonban nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékénél
szigorúbban került meghatározásra.
Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és
jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó
rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Helyszíni bejárás kezdetének időpontja: 2022. augusztus 2. (kedd)
11:00 óra. A találkozás helye: 3397 Maklár, Nagyalvég utca 4. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű,
kérdéseket Ajánlatkérő kizárólag írásban, az EKR felületen keresztül fogad. A bejáráson való részvétel
feltétele a nyilatkozatminták részét képező regisztrációs űrlap kitöltése és benyújtása a bejárás kezdő
időpontjáig (a helyszínen személyesen, vagy az EKR felületen egyéb kommunikációs cselekménnyel
előzetesen).
Előzmény hirdetmény száma: 15720/2022
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

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: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (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:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek, melyek elérhetők az eredeti közbeszerzési
dokumentumokkal megegyező helyen az EKR felületen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17472/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV 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: Dankovics Erika
Telefon: +36 303108642
E-mail: dankovics.erika@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keszthely felvételi épület emelet felújítás
Hivatkozási szám: EKR000603102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Keszthely felvételi épület emeleti részének felújítása. A felújítási
munkával érintett alapterület 332 m2, melyen 2 lakás és 4 vendégszoba kerül kialakításra önálló
vizesblokkal és közös teakonyhával a műszaki leírásban részletezetteknek megfelelően.
Az építési beruházásra vonatkozó részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09307 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
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V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/29 (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: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel módosítja a közbeszerzési dokumentumokat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Monor Város Önkormányzata (17567/2022)
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: Monor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730648213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 78-80
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://monor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása
Hivatkozási szám: EKR001123522022
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 monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja - Közösségi fürdő létrehozása
A II.2.4. pontban foglaltak szerint.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
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:
16069 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosította az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nyársapát Község Önkormányzata (17599/2022)
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: Nyársapát Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730325213
Postai cím: Arany János Utca 11.
Város: Nyársapát
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2712
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Miklós
Telefon: +36 53389111
E-mail: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
Fax: +36 53389111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyarsapat.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: EKR000906542022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése az alábbiak szerint: Nyertes ajánlattevő feladata a Nyársapát, Ugyeri
út 0196 hrsz-ú út felújítása, a Nyársapát, 0181 hrsz-ú külterületi földút, a Nyársapát 088 hrsz külterületi
mezőgazdasági út, a Nyársapát 082 hrsz-ú, a Nyársapát 078 hrsz-ú és a Nyársapát, 0173 hrsz-ú külterületi
földút építése, makadám jellegű szerkezettel, összesen: 5052,5 m (1200 m + 897,5 m + 1955 m +1000 m)
hosszúságban.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15865 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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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: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/26 (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:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

951

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: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/26 (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:
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította (rendelkezésre bocsát módosított
leírásokat/terveket, valamint módosított árazatlan költségvetéseket), továbbá kiegészítette ennek
megfelelően a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok mellékleteinek jegyzékét.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pásztó Városi Önkormányzat (17361/2022)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városmag rehabilitáció Pásztón
Hivatkozási szám: EKR000980232022
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:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek és kiviteli tervek alapján a beruházással
érintett Pásztó Múzeum tér 4. (hrsz: 62.) számú ingatlanon található Csohány Kálmán Galériának otthont
adó, műemléki védett épület felújítására, valamint a használaton kívüli volt Gáál István Emlékházból
interaktív közösségi terek kialakítására kerül sor.
A fejlesztés a „Pásztó – Zsigmond Király Városa” projekt keretében két részben valósul meg.
Főbb tájékoztató mennyiségek részenként:
1. rész: Interaktív közösségi tér létrehozása
A meglévő, átalakításra kerülő épület földszintes, alápincézetlen, hagyományos falazott szerkezetű,
magastetős, hagyományos ácsszerkezetű fedélszékkel és kerámia cserép héjazattal készül. Mindkét végén
kontyolt nyeregtető van.
A tervezett új épület a régi, már nem üzemelő Gaál István emlékház átalakításával jön létre. Az emlékház
alaprajzi befoglaló méretei keleti irányban bővítésre kerülnek.
Alaprajzi elrendezését tekintve az épület földszintes kialakítású, mindösszesen: 179,46 m2
Az építési beruházás keretében sor kerül az épület külső és belső felújítására, akadálymentesítésére.
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2. rész: Csohány Kálmán Galéria felújítása
A Csohány Kálmán Galériának otthont adó, műemléki védettséggel rendelkező épületben belső alaprajzi
módosítás, illetve jelentős átalakítás nem történik.
Az épület nem kerül akadálymentesítésre az arculatának és építészeti értékeinek megőrzése érdekében.
Alaprajzi elrendezését tekintve földszintes, mindösszesen:190,42 m2
A fedélidomát tekintve kontyolt nyeregtetős kialakítású.
Az építési beruházás keretében sor kerül az épület részleges külső és belső felújítására.
Műemléki azonosító: 6767
Műemléki törzsszám: 5758
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a
közbeszerzési dokumentum részét képező hatósági engedélyek, műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes
árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16149 / 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: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás keretében kizárólag az ajánlattételi határidőt hosszabbította meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Rábapordány Község Önkormányzata (17515/2022)
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: Rábapordány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15366526208
Postai cím: Ady Endre Utca 1.
Város: Rábapordány
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piller Veronika FAKSZ (00818)
Telefon: +36 304947375
E-mail: piller.veronika@produktiv-iroda.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rabapordany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde építése Rábapordány településen
Hivatkozási szám: EKR001068902022
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:
9146 Rábapordány, Gévay Wolff Lajos u. 4. sz. 672 hrsz-on egycsoportos minibölcsőde kialakítása.
Épület nettó alapterülete: 162,84 m2
Helyiségkimutatás:
01 Csoportszoba 28,80 m2
02 Átadó 21,84 m2
03 Gyermek mosdó 24,57 m2
04 Közlekedő 19,26 m2
05 Iroda 12,00 m2
06 Akm. Wc 3,96 m2
07 Mosoda 3,74 m2
08 Fehér mosogató 4,32 m2
09 Melegítő konyha 11,52 m2
10 Személyz.öltöző 11,50 m2
11 Kerti Wc 4,07 m2
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11 Személyzeti Wc 1,79 m2
12 Hulladéktároló 4,07 m2
13 Babakocsi tároló 2,40 m2
14 Kerti játék tároló 9,00 m2
15 Terasz 31,50 m2
16 Belépő 3,72 m2
Részletes műszaki tartalom a tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben megtalálható.
Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra, tételszámra való hivatkozással nevezi meg a tételeket.
Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű
munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15999 / 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
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Dátum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (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: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (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:
Kiegészítő tájékoztatás megválaszolása van folyamatban.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény (17563/2022)
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: Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15548380105
Postai cím: Kossuth Út 200.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 20536254
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 48521068
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajoszentpeter.hu/_new/i233/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi eszközök beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001156092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orvosi eszközök beszerzése 2 részben EFOP projekt keretében:
Adásvételi szerződés Orvosi eszközök, felszerelések beszerzésére vonatkozóan - 2 részben a felhívás II.2.4
pontjában foglaltak szerint.
1. rész Orvosi eszközök beszerzése
2. rész Betegirányító rendszer beszerzése
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:
16466 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
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V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (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: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosította az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tiszavasvári Város Önkormányzata (17476/2022)
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: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732468215
Postai cím: Városháza Tér 4.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltán
Telefon: +36 42520500
E-mail: kovacs.edina@tiszavasvari.hu
Fax: +36 42275000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszavasvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátorház építés és közművesítés ipari parkban
Hivatkozási szám: EKR000791742022
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:
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban az alábbiak szerint:
1. rész: Inkubátorház – csarnok építés
2. rész: Közmű kiépítés, kerítésépítés, terület-előkészítés
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:
14009 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (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 jelen módosítás keretébe az alábbi dokumentumokat módosította:
1. rész: árazatlan költségvetés (gépész költségvetés)
2. rész: műszaki dokumentáció - tervek
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Városgazda XVIII. kerület NZrt. (17512/2022)
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: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: 12238051243
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
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.varosgazda18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093812022/
reszletek
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Bp18 Városkép" c. újság nyomdai kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001093812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A "BP18 Városkép" című rendszeres kiadású újság nyomdai kivitelezése és leszállítása, 2022. szeptember
hónaptól 2023. december 31. napjáig.
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:
16161 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Felolvasólap űrlap hibája miatt az ajánlattételi határidő meghosszabbítása szükséges.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (16393/2022)
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: 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 304520582
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Téten
Hivatkozási szám: EKR001534142019
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:
Tanuszoda kivitelezése Téten
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212200-8

További tárgyak:

45231220-3
45231300-8

Kiegészítő szójegyzék
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45231400-9
45232100-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9100 Tét 1704/6. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
9100 Tét, 17104/6 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és
kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó
uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős
használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence
méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a
közműcsatlakozások kivitelezése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
20168 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Téten
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/29 (éééé/hh/nn)
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V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 939938930
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45212200-8

További tárgyak:

45231220-3

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9100 Tét 1704/6. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
9100 Tét, 17104/6 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és
kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó
uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős
használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence
méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a
közműcsatlakozások kivitelezése.
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A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
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: 939938930
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Létesítményre vonatkozó, végleges
használatbavételi engedély kiadásáig, illetve ezzel összefüggésben a Munkaterület Megrendelő általi
visszavételéig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai
követelményeket, a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.”
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés új, 4.11. ponttal egészül ki, az alábbiak szerint:
„A Felek eltérő megállapodásának hiányában a használatbavételi engedély véglegessé válását követő öt
munkanapon belül a Megrendelő kitűzi a Munkaterület visszavételének napját azzal, hogy a munkaterület
Megrendelő általi visszavételének legkésőbb a használatbavételi engedély véglegessé válását követő 15
munkanapon meg kell történnie.”
2.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 10.1.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 550 nap,
amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.
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Kötbérterhes részhatáridő: az Ötödik Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület
átadásától számított 300 nap.”
2.4. A Szerződés 1. számú mellékletét képező „Közbeszerzési műszaki dokumentáció” részét képező
pénzügyi és műszaki ütemterv helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező aktualizált
pénzügyi és műszaki ütemterv lép, mely a jelen szerződésmódosításban foglaltak alapján átütemezi a
Beruházáshoz tartozó teljesítési mérföldköveket.
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: Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő által „Tanuszoda
kivitelezése Téten” (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. október 29. napján vállalkozási szerződést (a
továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
1.2. A Szerződés 18. pontjának rendelkezései szerint, a BMSK a Szerződés szerinti ellenérték forrásának a
rendelkezésére állásától függően, a Szerződés aláírását követő 180 napon belül, egyoldalú nyilatkozattal
jogosult a Szerződést hatályba léptetni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés 2020. október 29.
napján hatályba lépett.
Folytatás a VII.1) pontban.
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: 939938930 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 939938930 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
A Szerződés 8.1. (ii) alpontja szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, „ha
a Vállalkozó és a műszaki ellenőr által aláírt jegyzőkönyv igazolja 72 órás sikeres üzempróba megtörténtét.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az összes gépészeti és elektromos berendezés üzemeltetési adatait.
Az üzempróba dokumentálása a Vállalkozó feladata, az üzempróba során biztosítania kell a Megrendelő
részéről történő folyamatos, illetve estenkénti ellenőrzés lehetőségét.”
1.4. A Vállalkozó 2022. február 18. napján kelt levelében az alábbiakat jelezte a BMSK felé:
- A Beruházás üzempróbájának lefolytatásához szükséges Witomat vezérlő rendszer még nem került
leszállításra annak ellenére, hogy a Vállalkozó már 2021. október 24. napján megrendelte azt, továbbá
a magyarországi forgalmazó (Wilo Magyarország Kft.) továbbra sem tud pontos tájékoztatást adni az
eszközök beérkezésére vonatkozóan.
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- A Vállalkozó jelezte továbbá, hogy az épülethez tartozó gépek, berendezések teljes egységét a
Witomat vezérlő rendszer beérkezését követően lehet beüzemelni. A műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdésének feltétele a 72 órás üzempróba lefolytatása is.
1.5. Az 1.3.-1.4. pontban foglaltakra tekintettel a Felek a jegyzőkönyvet (1. számú melléklet) vettek
fel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésével kapcsolatos körülmény rögzítése érdekében. A
jegyzőkönyvben – többek között – az alábbi rendelkezések kerültek rögzítésre:
„A fentiekben rögzített körülményekre tekintettel a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor
kezdhetik meg, ha a Witomat vezérlő rendszer leszállításra és beépítésre került, továbbá ha ezt követően
a Vállalkozó a szükséges üzempróbákat lefolytatta azzal, hogy a Szerződésben jelenleg rögzített teljesítési
véghatáridőt a Vállalkozó így nem tudja tartani.
A Vállalkozó a Witomat vezérlő rendszer leszállítását és beépítését, illetve a szükséges üzempróbák
lefolytatását követően haladéktalanul értesíti a BMSK-t, a BMSK pedig ez alapján kitűzi a műszaki átadásátvétel megkezdésének időpontját.
Felek rögzítik, hogy a Beruházás határidőben történő befejezését ily módon akadályozó körülmény
miatt a Szerződés módosítása is szükséges lesz, mellyel összefüggésben a Vállalkozó az akadályozó
körülmény elhárultát követő 5 munkanapon belül megküldi a BMSK számára a Szerződés aktualizált
pénzügyi és műszaki ütemtervét, amely átütemezi a teljesítési véghatáridőt és amely alapján a BMSK a
szerződésmódosításról intézkedni tud.”
1.6. Felek rögzítik, hogy valamennyi fentebb megjelölt akadályozó körülmény elhárult, melyre tekintettel a
Felek a Szerződés véghatáridejének módosítása iránt intézkedni tudnak.
1.7. Felek rögzítik továbbá, hogy – a fentiekben foglaltakon túl – a Szerződés munkaterület visszaadására
vonatkozó rendelkezéseit közös megegyezéssel módosítani kívánják úgy, hogy a munkaterület a
használatbavételi engedély kiadásáig a Vállalkozó birtokában maradjon.
1.8. Felek a fentiekben foglaltak alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
1.9. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra
a) az 1.3. – 1.5. pontban foglalt indokok alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor,
tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények tették szükségessé,
amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg
a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár;
b) míg az 1.7. pontban foglalt módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra,
hogy ez a módosítás nem minősül lényeges módosításnak, mivel az eredeti szerződéses feltételektől
lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (17089/2022)
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: 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: Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Szécsényben
Hivatkozási szám: EKR001154272019
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:
Tanuszoda kivitelezése Szécsényben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212200-8

További tárgyak:

45231220-3
45231300-8

Kiegészítő szójegyzék
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45231400-9
45232100-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, Sport utca; 2802/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szécsény, Sport utca; 2802/1 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások
tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó
uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős
használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence
méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a
közműcsatlakozások kivitelezése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
02020 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Szécsényben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/01/28 (éééé/hh/nn)
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V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42463083
Postai cím: Rákóczi Út 41
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
E-mail: zoldeletszovetkezet@gmail.com
Telefon: +36 203780277
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: 745147223
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45212200-8

További tárgyak:

45231220-3

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, Sport utca; 2802/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szécsény, Sport utca; 2802/1 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások
tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó
uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős
használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence
méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a
közműcsatlakozások kivitelezése.
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A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 551
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: 745147223
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42463083
Postai cím: Rákóczi Út 41
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
E-mail: zoldeletszovetkezet@gmail.com
Telefon: +36 203780277
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/09/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 10.1.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 551. nap, amelybe a
műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.
Kötbérterhes részhatáridő: a Második Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület
átadásától számított 452. nap”
2.2. A Szerződés 1. számú mellékletét képező „Közbeszerzési műszaki dokumentáció” részét képező
pénzügyi és műszaki ütemterv helyébe a jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képező aktualizált
pénzügyi és műszaki ütemterv lép, mely a jelen szerződésmódosításban foglaltak alapján átütemezi a
Beruházáshoz tartozó teljesítési mérföldköveket.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
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x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő által „Tanuszoda
kivitelezése Szécsényben” (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban 2019. szeptember 19. napján kiírt, a Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. január 27. napján
vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
1.2. A Szerződés 18. pontjának rendelkezései szerint, a BMSK a Szerződés szerinti ellenérték forrásának a
rendelkezésére állásától függően, a Szerződés aláírását követő 180 napon belül, egyoldalú nyilatkozattal
jogosult a Szerződést hatályba léptetni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés 2021. január 28. napján
hatályba lépett.
Folytatás a VII.1) További információk pontban.
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: 745147223 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 745147223 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
1.3 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 2021. június 4. napján kelt levelében (1. számú melléklet)
jelezte a Megrendelő felé, hogy a koronavírus járvány következtében olyan alvállalkozói és beszállítói
késedelmekkel kellett szembe néznie, amellyel előzetesen nem számolhatott. Továbbá az építőanyag
elszabadult ára miatt rohamos felvásárlás indult meg, amely meghosszabbítja és megnehezíti az
építőanyag beszerzésének időtartamát. Ezen indokokra tekintettel jelezte, hogy az első fizetési mérföldkő
elérésére vonatkozó, a pénzügyi és műszaki ütemtervben meghatározott teljesítési részhatáridőt nem
tudja tartani.
1.4. Vállalkozó a megrendelői felszólító levélre (2. számú melléklet) a 2021. június 23-án kelt levelében
(3. számú melléklet) részletesen indokolja az ütemtervhez képest történő lemaradást és kezdeményezi a
határidő módosítását 71 naptái nappal.
1.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 2021. július 1-én kelt megrendelői levélre (4. számú melléklet) a
2021. augusztus 6-án válaszul megküldött levelében (5. számú melléklet)az 1.3. pontban foglalt indokokat
fenntartva és azokra mellékletekkel hivatkozva kérte a Szerződésben meghatározott teljesítési rész- és
véghatáridő meghosszabbítását.
1.6. Az 1.3. - 1.4. pontban, valamint az akadályközlő levelekben bemutatottak alapján a Beruházás
kivitelezését olyan előre nem látható, a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül álló körülmények akadályozzák,
melyek miatt a Szerződésben meghatározott teljesítési rész-, illetve véghatáridő nem tartható és amelyre
tekintettel a Vállalkozó kérte ezen határidők meghosszabbítását.
1.7. Megrendelő álláspontja szerint a Vállalkozó által bemutatott körülmények a Vállalkozó határidőben
történő teljesítését súlyos mértékben akadályozzák és a teljesítési határidők módosítását indokoltnak
tartják.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

978

1.8. Felek a fentiekben foglaltak alapján, a kialakult helyzetre tekintettel a Szerződést az alábbiak szerint
módosítják.
1.9. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában
foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények
tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás
nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel sem jár.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zártkörűen Működő Rész (17416/2022)
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: BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26085461219
Postai cím: 120/1
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8258
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sziládi-Losteiner Dóra
Telefon: +36 202781128
E-mail: titkarsag@bttf.hu
Fax: +36 202781128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bttf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR001327212021
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: Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj 28; 32; 33; 34/2; 34/3; 35; 36/1; 36/2; 37; 38; 83; 84; 85;
86; 89; 90; 91; 92; 100; 102/1; 105; 106/1; 107; 108; 111; 112/1; 112/2; 115/1; 120/1; 121, 122; 123; 127; 128;
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133/1; 134; 141; 142; 143; 144; 145; 147; 148; 149; 150; 156; 508; 542/4; 600; 605; 642; 608; 694; 684; 685;
686/1; 687; 691; 692; 693; 701/4; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708, 709/1; 709/2, 724, 725/1; 725/2;

A közbeszerzés mennyisége: Főbb mennyiségek:
Badacsonytomaji Szakrális út városi szakasza:
- útépítés mintegy 370 - 380 fm jellemzően 3,00-9,75 m szélességben;
- természetes kőburkolat építés mintegy 860 - 870 m2
- forgalomtechnikai kiépítés;
- parkolóépítés 11 db
- támfalak építése az Erdős utca és Szent Donát utca kereszteződésénél;
- erősáramú kábel kiváltás mintegy 100-150 fm
- csapadékcsatorna kiépítés mintegy 380 fm;
- telekommunikációs vezeték kiváltás-építés mintegy 170-180 fm (gerinc nyomvonal)
- növénytelepítés fák mintegy 100 db; cserje mintegy 2000 db;
- új zöldfelület cserjék és évelők mintegy 1500 m2;
- utcabútor telepítés terv szerint;
- művészeti térelemek előkészületei;
Badacsonytomaji Fő utca rekonstrukciója:
- útépítés mintegy 530 -550 fm, jellemzően 4,60-6,00 m szélességben;
- természetes kőburkolat építés mintegy 5800 - 6100 m2
- forgalomtechnikai jelzések kiépítése;
- parkolóépítés 8 db;
- ivóvízvezeték kiváltás mintegy 890 fm;
- csapadékcsatorna kiépítés mintegy 380 fm;
- szennyvízcsatorna rákötések kiváltása, pótlása mintegy 160 fm;
- gázvezeték bekötések kiváltása
- erősáramúkábel kiváltás mintegy 950 fm;
- erősáram oszlop kiváltás 2 db;
- templom díszkivilágítás bontása és kiépítése;
- telekommunikációs vezeték kiváltás-építés mintegy 2200 -2300 fm;
- kivágandó fa mintegy 30 db;
- növénytelepítés mintegy 2761 db;
- új zöldfelület mintegy 1000 m2;
- utcabútor telepítés;
- művészeti térelemek előkészületei;
- művészeti térelemek kivitelezése (mérföldkő).
Folytatás a II.2.3) pontban:
A teljesítés helye: Badacsonytomaj 28; 32; 33; 34/2; 34/3; 35; 36/1; 36/2; 37; 38; 83; 84; 85; 86; 89; 90; 91; 92;
100; 102/1; 105; 106/1;
107; 108; 111; 112/1; 112/2; 115/1; 120/1; 121, 122; 123; 127; 128; 133/1; 134; 141; 142; 143; 144; 145; 147;
148; 149; 150; 156;
508; 542/4; 600; 605; 642; 608; 694; 684; 685; 686/1; 687; 691; 692; 693; 701/4; 702; 703; 704; 705; 706; 707;
708, 709/1; 709/2,
724, 725/1; 725/2; 726, 727; 732/2; 738; 996/1; 2373/1; 2373/2; 063/2; 064/6
A műszaki leírás (beleértve a kitöltendő árazatlan költségvetéseket is) terjedelmére tekintettel korlátozás
nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
http://bttf.hu/kozbeszerzes/e9c6e3/B14_tender_dokumentacio.zip
(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
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Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03557 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/17 (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: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Telefon: +36 34587357
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34587358
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1269876839
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: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj 28; 32; 33; 34/2; 34/3; 35; 36/1; 36/2; 37; 38; 83; 84; 85;
86; 89; 90; 91; 92; 100; 102/1; 105; 106/1; 107; 108; 111; 112/1; 112/2; 115/1; 120/1; 121, 122; 123; 127; 128;
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133/1; 134; 141; 142; 143; 144; 145; 147; 148; 149; 150; 156; 508; 542/4; 600; 605; 642; 608; 694; 684; 685;
686/1; 687; 691; 692; 693; 701/4; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708, 709/1; 709/2, 724, 725/1; 725/2;

A közbeszerzés mennyisége: Főbb mennyiségek:
Badacsonytomaji Szakrális út városi szakasza:
- útépítés mintegy 370 - 380 fm jellemzően 3,00-9,75 m szélességben;
- természetes kőburkolat építés mintegy 860 - 870 m2
- forgalomtechnikai kiépítés;
- parkolóépítés 11 db
- támfalak építése az Erdős utca és Szent Donát utca kereszteződésénél;
- erősáramú kábel kiváltás mintegy 100-150 fm
- csapadékcsatorna kiépítés mintegy 380 fm;
- telekommunikációs vezeték kiváltás-építés mintegy 170-180 fm (gerinc nyomvonal)
- növénytelepítés fák mintegy 100 db; cserje mintegy 2000 db;
- új zöldfelület cserjék és évelők mintegy 1500 m2;
- utcabútor telepítés terv szerint;
- művészeti térelemek előkészületei;
Badacsonytomaji Fő utca rekonstrukciója:
- útépítés mintegy 530 -550 fm, jellemzően 4,60-6,00 m szélességben;
- természetes kőburkolat építés mintegy 5800 - 6100 m2
- forgalomtechnikai jelzések kiépítése;
- parkolóépítés 8 db;
- ivóvízvezeték kiváltás mintegy 890 fm;
- csapadékcsatorna kiépítés mintegy 380 fm;
- szennyvízcsatorna rákötések kiváltása, pótlása mintegy 160 fm;
- gázvezeték bekötések kiváltása
- erősáramúkábel kiváltás mintegy 950 fm;
- erősáram oszlop kiváltás 2 db;
- templom díszkivilágítás bontása és kiépítése;
- telekommunikációs vezeték kiváltás-építés mintegy 2200 -2300 fm;
- kivágandó fa mintegy 30 db;
- növénytelepítés mintegy 2761 db;
- új zöldfelület mintegy 1000 m2;
- utcabútor telepítés;
- művészeti térelemek előkészületei;
- művészeti térelemek kivitelezése (mérföldkő).
Folytatás a II.2.3) pontban:
A teljesítés helye: Badacsonytomaj 28; 32; 33; 34/2; 34/3; 35; 36/1; 36/2; 37; 38; 83; 84; 85; 86; 89; 90; 91; 92;
100; 102/1; 105; 106/1;
107; 108; 111; 112/1; 112/2; 115/1; 120/1; 121, 122; 123; 127; 128; 133/1; 134; 141; 142; 143; 144; 145; 147;
148; 149; 150; 156;
508; 542/4; 600; 605; 642; 608; 694; 684; 685; 686/1; 687; 691; 692; 693; 701/4; 702; 703; 704; 705; 706; 707;
708, 709/1; 709/2,
724, 725/1; 725/2; 726, 727; 732/2; 738; 996/1; 2373/1; 2373/2; 063/2; 064/6
A műszaki leírás (beleértve a kitöltendő árazatlan költségvetéseket is) terjedelmére tekintettel korlátozás
nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
http://bttf.hu/kozbeszerzes/e9c6e3/B14_tender_dokumentacio.zip
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1300810314
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Telefon: +36 34587357
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34587358
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződést Felek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják.
2. Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen szerződés módosítás aláírásának időpontjában hatályban van.
3. Felek rögzítik, hogy az alábbi okok miatt szükséges az árra vonatkozó szerződésmódosítás és annak
keretében a műszaki tartalom módosítása.
Felek felülvizsgálták a műszaki tartalmat és a jelen módosítás mellékletében meghatározott
módosításokat fogadták el (műszaki tartalom módosítás az ár módosításával összefüggésben).
4. A fenti indokolás alapján a Felek rögzítik, hogy a szerződést az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendelkezés:
IV.1. Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a befejezési határidőre prognosztizált
egyösszegű [átalány] vállalkozói díja (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) mindösszesen 1.269.876.839,- Ft +
ÁFA, tehát nettó Egymilliárd-kettőszázhatvankilencmillió-nyolcszázhetvenhatezer-nyolcszázharminckilenc
forint + általános forgalmi adó.
(…)
Jelen módosítás:
IV.1. Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a befejezési határidőre prognosztizált
egyösszegű [átalány] vállalkozói díja (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) mindösszesen 1.300.810.314,- Ft
+ ÁFA, tehát nettó Egymilliárd-háromszázmillió-nyolcszáztízezer-háromszáztizennégy forint + általános
forgalmi adó.
5. A fenti indokolás alapján a Felek rögzítik, hogy módosítják az eredeti műszaki tartalmat.
6. Vállalkozó a fenti vállalkozói díj módosításra tekintettel az alapszerződés vonatkozásában rendelkezésre
bocsátott teljesítési biztosíték összegét kiegészíti a módosított vállalkozói díj 5%-ára. A kikötött teljesítési
biztosítéknak folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés teljesítéséig.
7. Részletes közbeszerzési-jogi indokolás:
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós
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értékhatárt elérő eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt, továbbá 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.
Az eredeti szerződés értéke az uniós értékhatárokat nem érte el, így az eredeti szerződés értékének 15%áig módosítható a szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, mert a 15% az uniós értékhatárt nem érné
el.
Az ellenérték módosításának teljes mértéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá
a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez, így az megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek. A műszaki tartalom módosítás
szükséges a megfelelő teljesítéshez, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét
(az továbbra is építési beruházás marad, változatlan céllal) és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez
(műszaki tartalom módosítása vált szükségessé a megvalósítás érdekében).
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerint jogszerű a szerződés értékének változásával járó
műszaki tartalom módosítása, tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom módosítása az érték változásával
összefügg. A Kbt. 141. § (3) bekezdés második mondata szerinti korlátozás nem áll fenn.
A módosítások nem sértik a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Vállalkozót nem mentesítik szerződésszegés
(illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás
jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosításokkal Megrendelő nem vállal át a Vállalkozót terhelő
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő
kockázatokat.
A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) és (3), bekezdésében foglalt
együttes feltételeknek.
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: Részletesen: VI.2.1) pontban.
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: 1269876839 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1300810314 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/12 (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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Dunaújvárosi Tankerületi Központ (17229/2022)
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: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835073207
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 1/A
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: : Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
Telefon: +36 25795213
E-mail: sarolta.nemeth@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/dunaujvaros
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/dunaujvaros
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ercsi tanuszoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR001227462021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212212-5
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: Ercsi tanuszoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212212-5

További tárgyak:

45300000-0
45453000-7

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2451 Ercsi, Bem u. 2.

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: Az Ercsi Baczakó Péter Sportcsarnok és Tanuszoda medenceterének,
medencéjének, valamint öltözőinek felújítása.
Medence felújítás:
A medence burkolatát teljesen le kell bontani, az aljáról a rábetonozást fel kell törni a gépészeti
vezetékekkel együtt. A túlfolyó vályút a medence körül teljes magasságában el kell bontani és új vb vályút
kell készíteni. A vályú alatti megmaradó vb falszakaszt és a kilátszó betonacélokat szakszerűen a megfelelő
anyagokkal kezelni kell. Az új gépészeti vezetékeket, befúvókat a medence aljában egy a régihez hasonló
rábetonozásban lehet elrejteni. A faláttöréseket vízzáró módon kell elkészíteni. A felújított medencét új
burkolattal kell ellátni, javasoljuk a pvc fólia burkolatot. A medencetest körül szükség esetén az átázott
talajt cserélni kell és új, jól tömöríthető zúzottkő ágyazatot kell készíteni. A tömörített ágyazatra készíthető
el az új rétegrend (vb lemez, lépésálló hőszigetelés, aljazbeton padlófűtéssel, burkolat).
A falburkolatot teljes magasságában le kell bontani és új burkolatot kell készíteni. A megsüllyedt falsarkot
a burkolat bontása után meg kell vizsgálni és ha szükséges a repedésnél a falazatot javítani kell.
Az acél pillérek alsó részét meg kell tisztítani a rozsdától és ha szükséges erősítőlemezek behegesztésével
javítani kell. A meglévő szellőzőrendszert el kell bontani és új légtechnikai rendszert kell kiépíteni. A
gépházban teljesen új gépészeti rendszert kell kiépíteni, a falakat csempeburkolattal kell ellátni és a
beltéri ajtókat cserélni kell. Az elsősegély szobában kézmosási lehetőséget biztosítani kell, a falakat
csempeburkolattal kell ellátni és az ajtókat ablakokat cserélni kell.
Bontási feladatok: 764,51 m2, 32,93 m2, 39,62 fm, Zsaluzási feladatok 80,34 m2, vakolat készítés 161,34 m2,
Alapozás 179,14 m2, Felületkiegyenlítés 437,83 m2, Padlóburkolat 146,3 m2, Csempeburkolat 249,68 m2, 8
db nyílászáró csere, mennyezeti lámpa 20 db
Épületgépészeti felújítás:
Fűtési rendszer: A Fűtési rendszer korszerűsítése keretein belül elbontásra kerül a tanuszoda régi
csővezeték hálózata. Új nyomvonalon ötrétegű PE-RT/Al/PE-RT csővezetékből új gerincet építünk ki
amely az új padlófűtési hálózatot látja el a szükséges fűtési közeggel. Az épület több pontján padlófűtési
osztó-gyűjtő kerül felszerelésre. A fűtési csővezetékek 9mm vastag szigeteléssel kell ellátni. A padlófűtési
rendszer oxigéndiffúzió mentes műanyag csőből kell megszerelni, acélhálóra erősítve.
Légtechnikai rendszer: A régi elavult és nem működő képes légkezelőt egy új Cairox gyártmányú
légkezelőre cseréljük. Amely keresztirányú hőcserélővel rendelkezik tartalmazza az előfűtőt és utóhűtőt.
A légkezelő VRV rendszerrel kerül megtáplálásra és G4-es szűrőt tartalmaz. A régi légtechnikai hálózat
elbontásra kerül, és új nyomvonalon kerül kiépítésre. Továbbá a medencetérben elhelyezésre kerül egy
darab hűtve szárító készülék.
Padlófűtés rendszer szerelése 1 db, VRV rendszer kiépítése 1 db, légtechnikai csővezeték szerelése 1 db,
hűtve szárító berendezés szerelése 1 db, légkezelő rendszer telepítése 1 db
Medencetér felújítás:
A nyílászárókat cserélni kell korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászárókra.
A régi bevilágítókat el kell bontani és helyüket hőszigetelő szendvicspanellel pótolni kell. A beépítés után
gondoskodni kell a hézagok vízzáró takarásáról, tömítéséről.
Bontási feladatok 30 m3, nyílászáró csere 5 db, tetőbevilágító késztése 18,13 m2, külső munkálatok
Öltözők felújítása:
A régi berendezések, gépészeti elemek és burkolatok bontását követően teljes felújítás javasolt. A
vizesblokkokban új gépészeti csövezés kialakítása, új mosdók, zuhanyzók és piszoárok felszerelése.
Új csempe és padlóburkolat készítése. A meglévő ablakokat és beltéri ajtókat cserélni kell. A meglévő
radiátoros fűtés helyett padlófűtés kiépítése javasolt.
Az épület vizesblokkjai felújításra szorulnak, ezekben új szaniterek elhelyezését terveztük. Új beépített wcket helyezünk el. Valamint új mosdók, zuhanykabinok, pissoirok cseréjét tervezzük.
Bontási feladatok 412,36 m3, belső ajtók bontása 12 db, vakolás 274,08 m2, csempeburkolat 274,08 m2,
mennyezet festés 66,92 m2, új nyílászárók beépítése 20 db, lámpák cseréje vezetékeléssel 24 db, wc 5db
mosdó 2 db, piszoár 1 db, zuhany 4 db, piperetárgyak 16 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

988

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21980 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ercsi tanuszoda felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/03 (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: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14524660243
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130706605
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:

45212212-5
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212212-5

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45453000-7
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2451 Ercsi, Bem u. 2.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Ercsi Baczakó Péter Sportcsarnok és Tanuszoda medenceterének,
medencéjének, valamint öltözőinek felújítása.
Medence felújítás:
A medence burkolatát teljesen le kell bontani, az aljáról a rábetonozást fel kell törni a gépészeti
vezetékekkel együtt. A túlfolyó vályút a medence körül teljes magasságában el kell bontani és új vb vályút
kell készíteni. A vályú alatti megmaradó vb falszakaszt és a kilátszó betonacélokat szakszerűen a megfelelő
anyagokkal kezelni kell. Az új gépészeti vezetékeket, befúvókat a medence aljában egy a régihez hasonló
rábetonozásban lehet elrejteni. A faláttöréseket vízzáró módon kell elkészíteni. A felújított medencét új
burkolattal kell ellátni, javasoljuk a pvc fólia burkolatot. A medencetest körül szükség esetén az átázott
talajt cserélni kell és új, jól tömöríthető zúzottkő ágyazatot kell készíteni. A tömörített ágyazatra készíthető
el az új rétegrend (vb lemez, lépésálló hőszigetelés, aljazbeton padlófűtéssel, burkolat).
A falburkolatot teljes magasságában le kell bontani és új burkolatot kell készíteni. A megsüllyedt falsarkot
a burkolat bontása után meg kell vizsgálni és ha szükséges a repedésnél a falazatot javítani kell.
Az acél pillérek alsó részét meg kell tisztítani a rozsdától és ha szükséges erősítőlemezek behegesztésével
javítani kell. A meglévő szellőzőrendszert el kell bontani és új légtechnikai rendszert kell kiépíteni. A
gépházban teljesen új gépészeti rendszert kell kiépíteni, a falakat csempeburkolattal kell ellátni és a
beltéri ajtókat cserélni kell. Az elsősegély szobában kézmosási lehetőséget biztosítani kell, a falakat
csempeburkolattal kell ellátni és az ajtókat ablakokat cserélni kell.
Bontási feladatok: 764,51 m2, 32,93 m2, 39,62 fm, Zsaluzási feladatok 80,34 m2, vakolat készítés 161,34 m2,
Alapozás 179,14 m2, Felületkiegyenlítés 437,83 m2, Padlóburkolat 146,3 m2, Csempeburkolat 249,68 m2, 8
db nyílászáró csere, mennyezeti lámpa 20 db
Épületgépészeti felújítás:
Fűtési rendszer: A Fűtési rendszer korszerűsítése keretein belül elbontásra kerül a tanuszoda régi
csővezeték hálózata. Új nyomvonalon ötrétegű PE-RT/Al/PE-RT csővezetékből új gerincet építünk ki
amely az új padlófűtési hálózatot látja el a szükséges fűtési közeggel. Az épület több pontján padlófűtési
osztó-gyűjtő kerül felszerelésre. A fűtési csővezetékek 9mm vastag szigeteléssel kell ellátni. A padlófűtési
rendszer oxigéndiffúzió mentes műanyag csőből kell megszerelni, acélhálóra erősítve.
Légtechnikai rendszer: A régi elavult és nem működő képes légkezelőt egy új Cairox gyártmányú
légkezelőre cseréljük. Amely keresztirányú hőcserélővel rendelkezik tartalmazza az előfűtőt és utóhűtőt.
A légkezelő VRV rendszerrel kerül megtáplálásra és G4-es szűrőt tartalmaz. A régi légtechnikai hálózat
elbontásra kerül, és új nyomvonalon kerül kiépítésre. Továbbá a medencetérben elhelyezésre kerül egy
darab hűtve szárító készülék.
Padlófűtés rendszer szerelése 1 db, VRV rendszer kiépítése 1 db, légtechnikai csővezeték szerelése 1 db,
hűtve szárító berendezés szerelése 1 db, légkezelő rendszer telepítése 1 db
Medencetér felújítás:
A nyílászárókat cserélni kell korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászárókra.
A régi bevilágítókat el kell bontani és helyüket hőszigetelő szendvicspanellel pótolni kell. A beépítés után
gondoskodni kell a hézagok vízzáró takarásáról, tömítéséről.
Bontási feladatok 30 m3, nyílászáró csere 5 db, tetőbevilágító késztése 18,13 m2, külső munkálatok
Öltözők felújítása:
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A régi berendezések, gépészeti elemek és burkolatok bontását követően teljes felújítás javasolt. A
vizesblokkokban új gépészeti csövezés kialakítása, új mosdók, zuhanyzók és piszoárok felszerelése.
Új csempe és padlóburkolat készítése. A meglévő ablakokat és beltéri ajtókat cserélni kell. A meglévő
radiátoros fűtés helyett padlófűtés kiépítése javasolt.
Az épület vizesblokkjai felújításra szorulnak, ezekben új szaniterek elhelyezését terveztük. Új beépített wcket helyezünk el. Valamint új mosdók, zuhanykabinok, pissoirok cseréjét tervezzük.
Bontási feladatok 412,36 m3, belső ajtók bontása 12 db, vakolás 274,08 m2, csempeburkolat 274,08 m2,
mennyezet festés 66,92 m2, új nyílászárók beépítése 20 db, lámpák cseréje vezetékeléssel 24 db, wc 5db
mosdó 2 db, piszoár 1 db, zuhany 4 db, piperetárgyak 16 db
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 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: 148688541
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14524660243
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. számú szerződésmódosításban kifejtett ténybeli előzményekre tekintettel Felek kifejezetten
rögzítették, hogy szükséges és jogszerű a Vállalkozási Szerződés bevezető részében a Vállalkozó
székhelyének, továbbá a 7.2. pontjának módosítása.
Felek az 1. számú Szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként csatolták az 1. számú Szerződésmódosítás
mindkét fél általi aláírását követő 3 (három) munkanapon belül a módosított pénzügyi ütemtervet.
Felek az 1. számú Szerződésmódosítás 3. számú mellékleteként csatolták aaz 1. számú
Szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő 3 (három) munkanapon belül a módosított műszaki
ütemtervet.
Az 1. számú Szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek rögzítették, hogy az 1. számú
Szerződésmódosításhoz mellékletként csatolásra kerülnek:
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- módosított pénzügyi ütemterv (2. számú melléklet),
- módosított műszaki ütemterv (3. számú melléklet),
- kiegészített teljesítési biztosíték (4. számú melléklet).
Az 1. számú szerződésmódosításban kifejtettek okán Felek a Szerződés bevezető részében a Vállalkozó
adatait az alábbiak szerint módosították :
„Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Garda utca 3. 2. em. 1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-0918108
Adószáma: 14524660-2-43
Fizetési számla száma: 10300002-10484567-49020011
KSH száma: 14524660-420-113-01”
Az 1. számú Szerződésmódosításban kifejtettek okán Felek a Szerződés 7.2. pontját közös megegyezéssel
az alábbiak szerint módosítjották:
"7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően vállalkozói
díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:
nettó 148.688.541.- (azaz Egyszáznegyvennyolcmillió – hatszáznyolcvannyolcezer – ötszáznegyvenegy
00/100 forint) Ft + ÁFA
(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)”
Az 1. számú Szerződésmódosításban kifejtettek okán az 1. számú Szerződésmódosítás mindkét fél általi
aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül Felek csatolják a jelen 1. számú Szerződésmódosítás 4. számú
mellékleteként a Szerződés vonatkozásában rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték kiegészítésének
igazolását, figyelemmel a teljesítési biztosíték alapját képező Vállalkozói Díj emelkedésére.
A szerződésmódosítás jogszabályi alátámasztottsága:
Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján módosították figyelembe véve, hogy 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 nem éri
el az alábbi értékek egyikét sem:
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
Szerződés jellegéhez.
Felek az 1. számú Szerződésmódosítás aláírásával kijelentiették, hogy:
a Szerződés ellenértékének növekedése – figyelembe véve, hogy a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj
összesen nettó 17.981.936,- Ft összeggel emelkedik - nem haladja meg a Szerződéses érték 15 %-át
(tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedés az eredeti Szerződéses ellenértékének 13,76 % -a);
a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés
jellegéhez (tekintettel arra, hogy a Pótmunkák tárgya ugyanazon a kivitelezési helyszínen megvalósítandó
olyan munka, amely tárgyát tekintve lényegében megegyezik a Szerződés tárgyát képező munkával).
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Vállalkozó értesítette Megrendelőt, hogy a Vállalkozó székhelye 2022. június 2.
napján megváltozott, a változásról csatolta a 2022. június 9. napján bejegyzett módosítást tartalmazó
tárolt cégkivonatot.
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Vállalkozó értesítette Megrendelőt, hogy az orosz-ukrán háború előre senki által nem látható negatív
gazdasági hatásainak következményeként jelentős építőanyagár emelkedés következett be, alapanyag
beszerzés akadályokba ütközik, így ezen okok hatással vannak a megkötött és hatályba lépett szerződés
teljesítésére.
Vállalkozó csatolta tételes kimutatását a kivitelezéssel összefüggő költségvetésének változásáról, mely
alapján a vállalkozói díj 13,76 %-al történő megemelése alátámasztott. A költségvetés módosítását és az
áremelkedés megalapozottságát a műszaki ellenőr aláírásával igazolta.
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: 130706605 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148688541 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Markaz Községi Önkormányzat (16804/2022)
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: Markaz Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729071210
Postai cím: Mikes Kelemen Út 5-7
Város: Markaz
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3262
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 37563433
E-mail: jegyzo@markaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szivárvány Bölcsőde építése Markazon
Hivatkozási szám: EKR000105592021
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: Szivárvány Bölcsőde építése Markazon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3262 Markaz Fő u. 44. (hrsz:723)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
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A beruházás keretében Markaz község belterületén 3262 Markaz Fő u. 44. (hrsz:723) szám alatt új bölcsőde
létesítése valósul meg.
FONTOSABB PARAMÉTEREK
Funkció: Bölcsőde
Szintszám: A meglévő épület pince+földszint+emelet kialakítású, magastetővel. Az úőj tervezett
kapcsolódó épület befoglaló mérete: 13,66m x 18,44m. Kétszintes (földszint+emelet), részben lapostetős,
részben magastetős kialakítású. Az emeleti szint csak részleges kiterjedésű, ezen részen van magastető.
Alapterület: Az épület hasznos alapterülete a megvalósítás után 556,38 m2, a teraszok területe 32,58 m2
Tetőforma: Az épület részben magastetővel fedett. A tetőtér beépítésre kerül. A tetőszerkezet
torokgerendás fedélszékként kialakított,
Szintmagasságok: A tervdokumentációban a tervezett épület földszinti padlómagassága a ± 0,00 szint,
Földszint belmagassága: +2,85m, Emelet belmagassága: +3,23m
RÖVID LEÍRÁS
A bölcsőde épülete az óvodától északra kerül kialakításra. A meglévő lapostetős raktárak és a lépcső
bontása után a két épület a földszinten, zárt folyosóval kapcsolódik egymáshoz. Az akadálymentesség
jegyében a földszinti padlósíkot az óvoda földszinti általános padlósíkjával egyeztettük. Az óvoda
emeletén lévő tálaló konyha gazdasági bejáratához új lépcsőt terveztünk. A bölcsőde emeletén lévő
üzemeltetési helyiségek is innen nyílnak.
Az óvoda és a bölcsőde a bővítés után egy intézményként működik majd, így a tervezés során közös
használatú helyiségeket is terveztünk (üzemeltetési irodák, stb.). Az óvoda emeletén tálaló-konyha látja
el az étkeztetést. A bővítés során a meglévő tálaló-konyha kisebb léptékű átalakításával és egy kisteherlift
(étellift) telepítésével a konyha mindkét intézményrész ellátását biztosítani tudja. erről részletesebben a
konyhatechnológiai tervfejezet ír.
A bölcsőde nevelési-gondozási egységei a földszinten kerülnek kialakításra. Egyéb helyiségek, közvetlen
belső kapcsolattal az emeleten kapnak helyet.
FONTOSABB ÉPÍTÉSI TÉTELEK:
Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása: 33 m3
Vasbeton födémpallós födém építése: 270 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 140 m2
Gipszkarton válaszfal készítése: 190 m2
Fa tetőszerkezet készítése: 110 m2
Sávos szalagfedések: 178 m2
Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburk. kész. beltér: 417,45 m2
Padlóburkolat készítése, beltérben: 202,89 m2
Beltéri és kültéri nyílászárók elhelyezése: 39 db
Belső festés: 1081 m2
Homlokzati hőszigetelés: 189,08 m2
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00013
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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10070 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Szivárvány Bölcsőde építése Markazon”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/26 (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: EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13534611210
Postai cím: Mátyás király Út 76.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.externatusbau@gmail.com
Telefon: +36 307737852
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: 156017171
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3262 Markaz Fő u. 44. (hrsz:723)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
A beruházás keretében Markaz község belterületén 3262 Markaz Fő u. 44. (hrsz:723) szám alatt új bölcsőde
létesítése valósul meg.
FONTOSABB PARAMÉTEREK
Funkció: Bölcsőde
Szintszám: A meglévő épület pince+földszint+emelet kialakítású, magastetővel. Az úőj tervezett
kapcsolódó épület befoglaló mérete: 13,66m x 18,44m. Kétszintes (földszint+emelet), részben lapostetős,
részben magastetős kialakítású. Az emeleti szint csak részleges kiterjedésű, ezen részen van magastető.
Alapterület: Az épület hasznos alapterülete a megvalósítás után 556,38 m2, a teraszok területe 32,58 m2

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.158

996

Tetőforma: Az épület részben magastetővel fedett. A tetőtér beépítésre kerül. A tetőszerkezet
torokgerendás fedélszékként kialakított,
Szintmagasságok: A tervdokumentációban a tervezett épület földszinti padlómagassága a ± 0,00 szint,
Földszint belmagassága: +2,85m, Emelet belmagassága: +3,23m
RÖVID LEÍRÁS
A bölcsőde épülete az óvodától északra kerül kialakításra. A meglévő lapostetős raktárak és a lépcső
bontása után a két épület a földszinten, zárt folyosóval kapcsolódik egymáshoz. Az akadálymentesség
jegyében a földszinti padlósíkot az óvoda földszinti általános padlósíkjával egyeztettük. Az óvoda
emeletén lévő tálaló konyha gazdasági bejáratához új lépcsőt terveztünk. A bölcsőde emeletén lévő
üzemeltetési helyiségek is innen nyílnak.
Az óvoda és a bölcsőde a bővítés után egy intézményként működik majd, így a tervezés során közös
használatú helyiségeket is terveztünk (üzemeltetési irodák, stb.). Az óvoda emeletén tálaló-konyha látja
el az étkeztetést. A bővítés során a meglévő tálaló-konyha kisebb léptékű átalakításával és egy kisteherlift
(étellift) telepítésével a konyha mindkét intézményrész ellátását biztosítani tudja. erről részletesebben a
konyhatechnológiai tervfejezet ír.
A bölcsőde nevelési-gondozási egységei a földszinten kerülnek kialakításra. Egyéb helyiségek, közvetlen
belső kapcsolattal az emeleten kapnak helyet.
FONTOSABB ÉPÍTÉSI TÉTELEK:
Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása: 33 m3
Vasbeton födémpallós födém építése: 270 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 140 m2
Gipszkarton válaszfal készítése: 190 m2
Fa tetőszerkezet készítése: 110 m2
Sávos szalagfedések: 178 m2
Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburk. kész. beltér: 417,45 m2
Padlóburkolat készítése, beltérben: 202,89 m2
Beltéri és kültéri nyílászárók elhelyezése: 39 db
Belső festés: 1081 m2
Homlokzati hőszigetelés: 189,08 m2
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/05/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 173217121
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13534611210
Postai cím: Mátyás király Út 76.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.externatusbau@gmail.com
Telefon: +36 307737852
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. szerzmód:
3.2. A Szerződés mellékletét képező Műszaki dokumentáció (műszaki tartalom) a Szerződésmódosítás 5.
sz. mellékletét képező Műszaki Leírással és támfaltervvel, egyéb műszaki dokumentumokkal, valamint a
Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2. által kiadott
módosított építési engedéllyel egészül ki.
3.3. A Felek a Szerződés II.1.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat a műszaki tartalom
módosításának többletköltsége miatt a többletmunka előre nem látható költségével, azaz összesen nettó
17.199.950,- Ft összeggel megnövelik.
A Szerződés II.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„II. 1.1. A vállalkozói díj 1. A Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan
teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (nettó vállalkozói díj) illeti meg:
nettó 173.217.121,- Ft + ÁFA”
3.4. A Szerződés II.1.4. pontja az alábbiakkal szerint módosul:
„4. Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára figyelemmel kijelenti,
hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzügyi fedezetével:
Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió támogatásából (Támogatási szerződés azonosítószáma:
TOP-1.4.1-19-HE1-2019- 00013) biztosítja, a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti utófinanszírozás keretében. A
támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható költségének 100,000000 %. A nem támogatott
műszaki tartalom ellenértékét a Megrendelő saját forrásból biztosítja.”
3.5. A Szerződés III.2.1. pontja az alábbiakkal szerint módosul:
„III.2. A teljesítés időtartama, előteljesítés
1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a munkaterület átadásától számított 14 hónapon
belül (kötbérterhes határidő) köteles teljesíteni.”
3.6. A Szerződés IV.2. pontja az alábbiakkal szerint módosul:
„2. Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes túllépése
esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összegű
késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási
díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 40 naptári napot, úgy Megrendelő
jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz
intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az
esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.”
2.sz. szerzmód:
3.2. A Szerződés III.6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
III.6. Építési napló
1. A Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg az elektronikus
építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót a Megrendelőtől átvette.
Jelen szerződés mellékletét képezi az építési szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes
adatai kinyomtatva.
Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek nyilatkozattételre
jogosult képviselői műszaki kérdésekben:
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Megrendelő képviselője
Név: Ár Roland Attila
műszaki ellenőr
Cím: 3300 Eger, Koszorú út 52/A
Telefon: -Fax: -Mobil: +36-20-343-6797
E-mail arattila1979@gmail.com
E-mail -Vállalkozó képviselője
Név: Molnár Gábor
felelős műszaki vezető
Cím: 1141 Budapest, Kalocsai utca 50/A
Telefon: -Fax: ----Mobil: +36-20-937-8783
E-mail molnargabor.bpr@gmail.com
E-mail timpanon.ncs@globonet.hu
A Felek rögzítik, hogy Megrendelő fent megnevezett új műszaki ellenőre megbízási szerződése alapján
2022. május 25. napjától látja el feladatait.
Folytatás a VII.1. pontban.
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: Tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési
eljárás megindítására 2021. január 30. napján került sor, a jelen Szerződés megkötésére pedig 2021.
május 26. napján, így megállapítható, hogy a 2022. február 24. napján indult Ukrán-Orosz háborúval és
az annak következményeként bekövetkező hivatkozott alapanyag hiánnyal egyik fél sem számolhatott
sem az eljárás megindulásakor, sem szerződéskötéskor. Ezen események tehát olyan előre nem látható
körülményeknek minősülnek, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre.
A szerződésmódosítást előidéző alapanyag hiányok: betonacél, homlokzati nyílászzárók esetében
gyártási és szállítási problémák, acél, chip, alumínium és ebből következően az eredetileg tervezett Bosch
Compress 600 AWE 5-9 típusú hőszivattyú hiánya
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: 173217121 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 173217121 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1. pont folytatás:
3. sz. szerzmód.:
A Szerződés mellékletét képező Műszaki dokumentáció (műszaki tartalom) akként módosul, hogy
az eredetileg beépíteni tervezett 2 db Bosch Compress 600 AWE 5-9 típusú hőszivattyú helyett azzal
műszakilag egyenértékű 2 db Ariston Nimbus 70 M-T EXT típusú hőszivattyú kerül beépítésre.
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat 2022. október 25. napjáig (kötbérterhes határidő)
köteles teljesíteni.
3.sz. szerzmód. jogalapjáról részletesen:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott konjunktív feltételek teljesülnek az alábbiak szerint:
1. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre:
Tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás megindítására
2021. január 30. napján került sor, a jelen Szerződés megkötésére pedig 2021. május 26. napján,
így megállapítható, hogy a 2022. február 24. napján indult Ukrán-Orosz háborúval és az annak
következményeként bekövetkező hivatkozott alapanyag hiánnyal egyik fél sem számolhatott sem
az eljárás megindulásakor, sem szerződéskötéskor. Ezen események tehát olyan előre nem látható
körülményeknek minősülnek, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre.
Álláspontunk szerint a szerződésmódosítás jogszerű indoka lehet a vis maior fogalomkörébe tartozó
körülmények bekövetkezése, így az alapanyaghiány vagy alapanyagok jelentős késedelme, melyet
D.12/9/2021. sz. döntőbizottsági határozat is megerősít.
Vállalkozó az előre nem látható, az Ukrán-Orosz háború miatt előálló alapanyaghiányokat és egyéb
beszerzési nehézségeket az építési naplóban az alábbiak szerint rögzítette:
-A Vállalkozó 2022.04.20. napján az építési naplóban jelezte Megrendelő számára, hogy az a visszaigazolt
betonacélok új várható szállítása 2022.04.11.-ről 2022.04.22.-re módosul tekintettel arra, hogy a beszállítók
a háború miatt Ukrajnából érkező szállítmányokat nem kapják meg.
-A Vállalkozó 2022.06.08. napján rögzítette, hogy az a homlokzati nyílászzárók esetében gyártási és
szállítási problémák merültek fel a színes profilok átmenti hiánya miatt, mely időbeli kiesést és a beépítési
munkafolyamatok csúszását eredményezte.
- A Vállalkozó az építési naplóban 2022.06.01 és 2022.06.16. napján jelezte Megrendelő felé az OroszUkrán háború miatt bekövetkezett nyersanyag ellátási problémákra (acél, chip, alumínium) hivatkozással,
hogy a beépíteni tervezett Bosch típusú hőszivattyú beszerzése nehézségekbe ütközik.
A Vállalkozó a probléma megoldása érdekében felvette a kapcsolatot más típusú hőszivattyúkat
forgalmazó gyártókkal, illetve forgalmazókkal, melynek eredményeként a Petróczki Generál Plusz Kft.
vállalta a szükséges darabszámú, műszakilag egyenértékű Ariston Nimbus 70 M-T EXT típusú hőszivattyú
szállítását 2022. október 20. napjáig. A Vállalkozó rögzíti továbbá, hogy a leszállított hőszivattyút
beüzemelése a leszállítást követő 3 munkanapot vesz igénybe. Az Ariston Nimbus 70 M-T EXT típusú
hőszivattyú az eredetileg beépíteni tervezett Bosch Compress 600 AWE 5-9 típusú hőszivattyúval
műszakilag egyenértékűnek minősül, de a változásra tekintettel a műszaki tartalom módosítása szükséges.
A háború miatt globális alapanyaghiány és ennek a tárgyi beszerzésre gyakorolt hatása egy előre
nem látható körülmény, mellyel egyik fél sem számolhatott előre, a leggondosabb körültekintése és
jóhiszeműsége ellenére sem.
2. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez, hiszen nem változik meg a beszerzés tárgya, sem a szerződés típusa, a műszaki
tartalom módosítás pedig nem jelentős, mivel a hőszivattyú csere tekintetében műszakilag egyenértékű
megoldás elfogadására került sor.
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3. az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
A szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték nem változik.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tiszáninneni Református Egyházkerület (16574/2022)
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: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: 19542403105
Postai cím: Kossuth Utca 17. 2561/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bazsa Krisztina
Telefon: +36 203665012
E-mail: bazsa.kriszta@gmail.com
Fax: +36 46563563
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tirek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tirek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szalay Sámuel Ref. Két Tan.Ny. Ált. Isk. energ.fel
Hivatkozási szám: EKR001619472021
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: Szalay Sámuel Ref. Két Tan.Ny. Ált. Isk. energ.fel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc, Éder György u. 1. Hrsz: 4910/1
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az üzemeltetésében lévő Szalay Sámuel Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola (3527 Miskolc, Éder György u. 1. Hrsz.: 4910/1) épületeinek energetikai felújítása
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során az épületet olyan módon kívánja felújítani, hogy az a hatályos épületenergetikai követelményeknek
megfeleljen.
A felújítás során a nyílászárók cseréjét is figyelembe vevő teljes körű külső homlokzati felújítás történik,
ahol az intézmény rendeltetése nem változik, valamint a telek méretei és beépítési viszonyai is
változatlanok maradnak. Ezzel együtt sem alaprajzi bővítés vagy módosítás, sem tartószerkezeti átalakítás
nem történik, az építmény méretei nem változnak, a homlokzati megjelenés eredeti formájában kerül
helyreállításra, figyelembe véve a tervezett homlokzati hőszigetelő rendszer terv szerinti kialakítását.
Homlokzati hőszigetelés: 663,65 nm
Az épület alapterülete: 1656,6 nm
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00056
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03807 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Szalay Sámuel Ref. Két Tan.Ny. Ált. Isk. energ.fel
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/17 (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: LITOPLAN Litográfiai, Nyomdaipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11072133205
Postai cím: Mátyás király Út 56/B
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
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E-mail: info@litoplan.hu
Telefon: +36 48512236
Internetcím(ek): (URL) http://www.litoplan.hu
Fax: +36 48512236
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 157393520
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc, Éder György u. 1. Hrsz: 4910/1
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az üzemeltetésében lévő Szalay Sámuel Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola (3527 Miskolc, Éder György u. 1. Hrsz.: 4910/1) épületeinek energetikai felújítása
során az épületet olyan módon kívánja felújítani, hogy az a hatályos épületenergetikai követelményeknek
megfeleljen.
A felújítás során a nyílászárók cseréjét is figyelembe vevő teljes körű külső homlokzati felújítás történik,
ahol az intézmény rendeltetése nem változik, valamint a telek méretei és beépítési viszonyai is
változatlanok maradnak. Ezzel együtt sem alaprajzi bővítés vagy módosítás, sem tartószerkezeti átalakítás
nem történik, az építmény méretei nem változnak, a homlokzati megjelenés eredeti formájában kerül
helyreállításra, figyelembe véve a tervezett homlokzati hőszigetelő rendszer terv szerinti kialakítását.
Homlokzati hőszigetelés: 663,65 nm
Az épület alapterülete: 1656,6 nm
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
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)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 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: 157393520
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: LITOPLAN Litográfiai, Nyomdaipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11072133205
Postai cím: Mátyás király Út 56/B
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: info@litoplan.hu
Telefon: +36 48512236
Internetcím(ek): (URL) http://www.litoplan.hu
Fax: +36 48512236
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A kivitelezési szerződés elválaszthatatlan részét képező költségvetés a kivitelezés tárgyát képező
munkálatokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlatának 2021.
évi benyújtásakor készült. A közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósuló építési-kivitelezési
munkák megvalósítása során, a 2022. évben olyan jelentős világpolitikai események, elsősorban az oroszukrán háború kitörése és ezzel összefüggésben olyan gazdasági változások következtek be, amelyek
eredményeként az építőipari alapanyagok, termékek piacán jelentős hiány alakult ki. Emiatt a szerződés
a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által megajánlott termékekkel nem teljesíthető. A szerződés és
a kivitelezési munkálatok határidőben és - a kivitelezés tárgyát képező épület jellege okán is – megfelelő
minőségben történő teljesítése érdekében egyes kivitelezési alapanyagok, termékek tekintetében
termékhelyettesítés vált szükségessé.
Megrendelő a Vállalkozó ajánlatában megajánlott építőanyagokat, termékeket, valamint a
termékhelyettesítés kapcsán a Vállalkozó által javasolt helyettesítő termékeket a meghatározó műszaki
paramétereik alapján a Vállalkozó által a műszaki egyenértékűség alátámasztására becsatolt igazolások
és dokumentumok alapján megvizsgálta, és megállapította, hogy a beépítésre kerülő termékek minden
lényeges műszaki paraméter tekintetében egyenértékűek a korábban megajánlott termékekkel.
A termékhelyettesítés nem eredményezi a műszaki tartalom módosítását, és nem jár az ellenérték
módosításával.
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 kivitelezési szerződés elválaszthatatlan részét képező költségvetés a kivitelezés
tárgyát képező munkálatokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő
ajánlatának 2021. évi benyújtásakor készült.A közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósuló építésikivitelezési munkák megvalósítása során,a 2022. évben olyan jelentős világpolitikai események,elsősorban
az orosz-ukrán háború kitörése és ezzel összefüggésben olyan gazdasági változások következtek
be,amelyek eredményeként az építőipari alapanyagok, termékek piacán jelentős hiány alakult ki.Emiatt
a szerződés a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által megajánlott termékekkel nem teljesíthető.A
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szerződés és a kivitelezési munkálatok határidőben és-a kivitelezés tárgyát képező épület jellege okán
is–megfelelő minőségben történő teljesítése érdekében egyes kivitelezési alapanyagok, termékek
tekintetében termékhelyettesítés vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 157393520 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 157393520 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Váci Tankerületi Központ (16911/2022)
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: Váci Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835523213
Postai cím: Dr. Csányi László Körút 45
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebélyi Gábor Ákos
Telefon: +36 27795219
E-mail: vac@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/vac
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. tanuszoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR000049252022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212290-5
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: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. tanuszoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212290-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 6. szám alatt lévő tanuszoda
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
(2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 6.) tanuszodájának felújítása az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Főbb mennyiségek:
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Építőmesteri, belsőépítészeti munkák:
- meglévő mennyezeti, padló és oldalfali burkolatok bontása kézi, gépi erővel: 120 m3;
- Ytong falazat építése 30-as Ytongból: 36 m2;
- függesztett kazettás álmennyezet építése: 314 m2;
- aljzat felületképzése burkolással: 279 m2;
- oldalfalak felületképzése burkolással: 209 m2;
- gépház aljzatbetonozása: 21 m2;
- gépház festése: 166 m2;
- szervizfolyosókban és tartóoszlopok található látszó vasbeton felületeinek korrózió védelme szórással: 50
fm;
- szervizfolyosók és tartóoszlopok vasbeton felületeinek javítása: 120 m2;
- teljes villamos és gyengeáramú hálózat korszerűsítése: 1 klt;
- új uszoda bejárati zsilip rendszerű műanyag nyílászárók gyártása telepítése a meglévő nyílászárók
mintája alapján: 1 klt;
- egyéb felületképzések: 160 m2
Medence gépészet:
- 4 m3 kiegyenlítő tározó egyedi kiépítése;
- 2db keringető szivattyú beépítése;
- szűrőtartály váltószelep rendszer építése csatorna kivezetéssel;
- nyomó csőhálózat építése elzáró szerelvényekkel
- légtechnikai berendezések felújítása, korszerűsítése
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/20 (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:
02465 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. tanuszoda felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: pir2.eu Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24935731241
Postai cím: Tátra Utca 6. földszint 1/A. 25108/0/A/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: markohrk@gmail.com
Telefon: +36 707765566
Internetcím(ek): (URL) https://pir2.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53424789
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):

45212290-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212290-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 6. szám alatt lévő tanuszoda
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
(2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 6.) tanuszodájának felújítása az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Főbb mennyiségek:
Építőmesteri, belsőépítészeti munkák:
- meglévő mennyezeti, padló és oldalfali burkolatok bontása kézi, gépi erővel: 120 m3;
- Ytong falazat építése 30-as Ytongból: 36 m2;
- függesztett kazettás álmennyezet építése: 314 m2;
- aljzat felületképzése burkolással: 279 m2;
- oldalfalak felületképzése burkolással: 209 m2;
- gépház aljzatbetonozása: 21 m2;
- gépház festése: 166 m2;
- szervizfolyosókban és tartóoszlopok található látszó vasbeton felületeinek korrózió védelme szórással: 50
fm;
- szervizfolyosók és tartóoszlopok vasbeton felületeinek javítása: 120 m2;
- teljes villamos és gyengeáramú hálózat korszerűsítése: 1 klt;
- új uszoda bejárati zsilip rendszerű műanyag nyílászárók gyártása telepítése a meglévő nyílászárók
mintája alapján: 1 klt;
- egyéb felületképzések: 160 m2
Medence gépészet:
- 4 m3 kiegyenlítő tározó egyedi kiépítése;
- 2db keringető szivattyú beépítése;
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- szűrőtartály váltószelep rendszer építése csatorna kivezetéssel;
- nyomó csőhálózat építése elzáró szerelvényekkel
- légtechnikai berendezések felújítása, korszerűsítése
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57624392
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: pir2.eu Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24935731241
Postai cím: Tátra Utca 6. földszint 1/A. 25108/0/A/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: markohrk@gmail.com
Telefon: +36 707765566
Internetcím(ek): (URL) https://pir2.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Pótmunkák merültek fel, az alagút 75-80%-án tapasztalható szabadon álló korhadt vasbetonelem
csiszolására és málló betonfelület eltávolítására, majd a tisztított vasbeton felületek két rétegben
habarccsal, majd betonjavító habarccsal történő helyreállítására.
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 és Vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződést módosítani
szükséges, tekintettel arra, hogy a medencegépészeti felújítás bontási szakasza során feltárult a medence
mellett húzódó csővezeték és a szerviz alagút rendkívül rossz állapota, amely a korábban nem ismerhetett
nem rendeltetésszerű vízelvezetés következménye.
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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: 53424789 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 57624392 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI. pontban foglaltak következtében a szerződés számlázási feltételeket tartalmazó 4.2. pontja kiegészül
egy db pótmunka számlával, mely a pótmunka elvégzésekor jár a fizetendő a pótmunka számlán szereplő
pótmunka díj vonatkozásában.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Váci Tankerületi Központ (16912/2022)
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: Váci Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835523213
Postai cím: Dr. Csányi László Körút 45
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebélyi Gábor Ákos
Telefon: +36 27795219
E-mail: vac@kk.gov.hu
Fax: +36 27795219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/vac
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KALÁSZI SULI nyílászáróinak cseréje
Hivatkozási szám: EKR001761232021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45421132-8
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: KALÁSZI SULI tető felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45421132-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2011 Budakalász, Budai utca 54. szám alatt lévő 2279. hrsz. ingatlan
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya a Kalászi Suli (Budakalász, Budai utca 54 hrsz.: 2279)
emeleti és tetőtéri nyílászáróinak cseréje, beépítése, külső és beltéri fal és káva javítása az alábbi, főbb
mennyiségek szerint:
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Főbb mennyiségek:
Az iskolában a már megkezdett, korszerűtlen és elöregedett nyílászárók cseréjének folytatása, korszerű
hőszigetelt nyílászárókra.
Az ablakok külső párkányai bádogborításúak, visszaállításuk szükséges.
- 38 db ablak: 2 rétegű 4Float-16+Arg-4lowE 24mm üveggel, kívül OREGON4, belül fehér színben fehér
kilinccsel
- 6 db ajtó: kívül-belül fehér színben, a szerkezeti áttekintőben meghatározott műszaki tartalommal
A szerkezeti áttekintőben szereplő nyílászárók darabszámra és méretben pontosan rögzített mennyiségek.
A városi Település Képi Vélemény sem színben való, sem formai eltérést nem engedélyez.
Nyertes ajánlattevő feladata a szerkezeti áttekintőben megadott nyílászárók legyártása és beépítése,
tok és káva javítása, vakolás és törmelék elszállítás. Ajánlatkérő előírja, hogy a beépítésnek jellemzően
tanításmentes napokon, de ha és amennyiben szükséges az iskolával történt egyeztetés után előre
megszervezett időben, az oktatás legkisebb mértékű zavarása mellett kell történnie.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02471 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KALÁSZI SULI tető felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TBT-Hegy Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14393204213
Postai cím: Boglárka Utca 8
Város: Szigetmonostor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2015
Ország: Magyarország
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E-mail: nagy.attila971@gmail.com
Telefon: +36 309684888
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: 31481465
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):

45421132-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45421132-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2011 Budakalász, Budai utca 54. szám alatt lévő 2279. hrsz. ingatlan
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya a Kalászi Suli (Budakalász, Budai utca 54 hrsz.: 2279)
emeleti és tetőtéri nyílászáróinak cseréje, beépítése, külső és beltéri fal és káva javítása az alábbi, főbb
mennyiségek szerint:
Főbb mennyiségek:
Az iskolában a már megkezdett, korszerűtlen és elöregedett nyílászárók cseréjének folytatása, korszerű
hőszigetelt nyílászárókra.
Az ablakok külső párkányai bádogborításúak, visszaállításuk szükséges.
- 38 db ablak: 2 rétegű 4Float-16+Arg-4lowE 24mm üveggel, kívül OREGON4, belül fehér színben fehér
kilinccsel
- 6 db ajtó: kívül-belül fehér színben, a szerkezeti áttekintőben meghatározott műszaki tartalommal
A szerkezeti áttekintőben szereplő nyílászárók darabszámra és méretben pontosan rögzített mennyiségek.
A városi Település Képi Vélemény sem színben való, sem formai eltérést nem engedélyez.
Nyertes ajánlattevő feladata a szerkezeti áttekintőben megadott nyílászárók legyártása és beépítése,
tok és káva javítása, vakolás és törmelék elszállítás. Ajánlatkérő előírja, hogy a beépítésnek jellemzően
tanításmentes napokon, de ha és amennyiben szükséges az iskolával történt egyeztetés után előre
megszervezett időben, az oktatás legkisebb mértékű zavarása mellett kell történnie.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31481465
Pénznem: HUF
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TBT-Hegy Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14393204213
Postai cím: Boglárka Utca 8
Város: Szigetmonostor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2015
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.attila971@gmail.com
Telefon: +36 309684888
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozói teljesítés véghatár ideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő munkaterület átadásátvételtől számított 70 naptári napról, de legkésőbb 2022. április 20-ig tartó véghatár ideje 2022.08.22-ig.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A „Kalász Suli nyílászáró cseréje” tárgyban megkötött közbeszerzési szerződés
az öreg épület bejárati ajtajára is kiterjed. Az ehhez szükséges településképi hozzájárulás megadása
elhúzódott, az épület műemléki besorolása miatt. Ezen felül az iskola a Vállalkozótól az iskolában
folyó kompetencia mérés idejére 10 napos munkabeszüntetést kért. Ezen tényezők miatt a teljesítés
véghatáridejének hosszabbítása szükséges. A szerződés ellenértéke nem változik.
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: 31481465 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 31481465 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

